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Beste leden van de nederlandse
vereniging in Wenen,
 

Het is inmiddels alweer 2 jaar geleden dat we onze
laatste algemene ledenvergadering konden organiseren
in Flanagan's Irish Pub.

Helaas sloeg vorig jaar corona toe en moesten we op
het allerlaatste moment onze geplande vergadering
annuleren. Er was te  weinig tijd om naar alternatieven te
zoeken en dus besloten we de jaarvergadering te laten
vallen.

Gelukkig hadden we deze keer meer tijd om een
alternatieve vergadering te organiseren en waren we in
staat om digitaal te gaan. Via ZOOM hadden we vorige
week de gelegenheid om met 28 personen de
vergadering te houden. Alhoewel dit voor ons de eerste
keer was om op deze wijze te vergaderen kunnen we
tevreden terug kijken. Afgezien van een paar kleine
technische oneffenheden verliep alles naar wens.

De vergadering omvatte 4 elementen, t.w. terugblik
2020, vooruitblik 2021, bestuurswijzigingen en toespraak
van onze ambassadeur.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat we zoal hebben
kunnen organiseren in 2020 en wat er staat gepland
voor dit jaar, mits corona e.e.a. toelaat. 

Graag wilde ik een paar woorden kwijt aan de
wijzigingen binnen het bestuur. 

Allereerst gaat onze dank uit naar Henk Overbeeke, die
de afgelopen 4 jaar met hart en ziel de vereniging heeft
geleid. Dankzij hem heeft de vereniging nog meer
gezicht gekregen en zijn de contacten binnen en buiten
de vereniging gegroeid en versterkt. We respecteren zijn
besluit om na 4 jaar te stoppen, maar Henk blijft op de
achtergrond nog altijd een actief lid.
Vanzelfsprekend neemt het bestuur nog op gepaste
wijze afscheid van Henk.

Met dank aan onze
sponsoren

Verder heeft Piet Hein Snijders als algemeen bestuurslid eveneens besloten na 2 jaar zijn taak neer te
leggen. Door zijn drukke werkzaamheden was het hem niet mogelijk zich voldoende te kunnen
inzetten voor de vereniging, waarvoor we begrip hebben. Ook Piet Hein zal, indien nodig, nog zijn
support blijven geven bij bepaalde activiteiten, waarvoor we hem bedanken.

Ondergetekende neemt vanaf nu het voorzitterschap over van Henk. Daardoor is de functie van
secretaris vrij gekomen. Deze zal worden opgevuld door onze huidige penningmeester Petra
Jongmans. Doordat daarmee haar functie is vrij gekomen hebben we op onze algemene
ledenvergadering afgestemd voor de nieuwe kandidate voor de functie van penningmeester. Unaniem
is besloten dat Marthe Everard deze vacature gaat bezetten. We wensen Marthe hartelijk welkom in
ons team!

Het bestuur ziet er vanaf nu als volgt uit:
Michael de Jongste - Voorzitter
Petra Jongmans - Secretaris
Marthe Everard - Penningmeester
Lena Otter - Bestuurslid (verantwoordelijk voor activiteiten)
Jan Valkhof - Bestuurslid (verantwoordelijk voor sponsoren)
Hans Roodbergen - Bestuurslid (verantwoordelijk voor website, facebook en IT)

In deze nieuwsbrief vindt u verder een beknopte samenvatting van onze ledenvergadering, een
overzicht van de komende activiteiten, en de stand van zaken m.b.t. onze sponsoren.

Belangrijk is echter dat er over niet al te lange tijd hopelijk weer gelegenheid bestaat om elkaar
persoonlijk te ontmoeten, want dat is wat de vereniging sterk maakt en ook als doel heeft: het
ontmoeten van landgenoten, het uitwisselen van wetenswaardigheden en gewoon gezellig samen
zijn. 

Maar vooral: blijf gezond!!!    

Namens het bestuur,
Michael de Jongste

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Een korte terugblik op onze ledenvergadering van 18 maart jl.

1) Henk Overbeeke opent de vergadering om 19:40
uur. Hij geeft een korte impressie hoe de stand van
zaken is m.b.t. de vereniging. Ondanks corona waren
we toch in staat om de vereniging met een aantal
activiteiten draaiende te houden. Het ledenbestand is
toegenomen en contacten met een aantal externe
partners verder aangehaald.

2) Een terugblik op de notulen van 2019 (2020 vond
wegens corona niet plaats) toont aan dat het aantal
leden met 5% is gestegen. Inmiddels zijn we verder
gegroeid met 6% tot een aantal van 369 in 2021.

Het aantal sponsoren is inmiddels >10. Jan merkt
echter op dat het moeilijker wordt sponsoren te vinden
en te behouden vanwege de covid situatie.

Sinds 2019 hebben we een nieuwe website en een nieuwe database voor onze nieuwsbrief en
ledenadministratie.

3) Verslag verenigingsjaar. Lena geeft een overzicht wat de vereniging heeft georganiseerd in
2020.
Nederlandse filmdagen - nieuwjaarsborrel - boerenkool eten - wijn en kaas proeverij - pubquiz -
haringhappen - hofjeswandeling en het Sinterklaasfeest.
Kortom, ondanks corona, toch nog een veelvoud van activiteiten.

4) Financieel verslag 2020. De financiële positie van de vereniging is gezond. Er is het laatste
jaar iets meer geld uitgegeven. Dit laat zich grotendeels verklaren door het „alternatieve“
Sinterklaasfeest, kosten voor print en post en een betere verzekering voor de vereniging.

5) De kascommissie heeft de financiële situatie van de vereniging goedgekeurd en verklaard
dat de vereniging er gezond voorstaat.
Hiermee zijn de kascommissie en de penningmeester gedechargeerd.
Beide commissieleden (Bianca van de Laan en Anton van Beek) hebben aangegeven volgend
jaar te willen aanblijven, waarvoor we hun beiden zeer erkentelijk zijn!

6) De plannen voor verschillende activiteiten dit jaar vindt u verderop in de nieuwsbrief. Bij
verschillende events staan nog geen vaste data, aangezien we niet weten welke restricties er
i.v.m. corona kunnen komen.

7) Bestuursverkiezing.
Henk Overbeeke en Piet Hein Snijders zijn afgetreden en niet herkiesbaar.
Inmiddels is Michael de Jongste benoemd tot voorzitter van de vereniging. Zijn plaats als
secretaris wordt overgenomen door de huidige penningmeester Petra Jongmans. Voor de
positie van penningmeester heeft zich 1 kandidate aangemeld. Marthe Everard heeft zich
tijdens de vergadering kort voorgesteld en is unaniem gekozen tot nieuwe
penningmeester. Hartelijk welkom!

8) Er zijn geen ingezonden stukken en moties.

9) Bij de rondvraag merkt één van onze leden (Femke Roest) terecht op dat het enorm
belangrijk is dat we vanwege corona de mensen, die zich alleen en/of verlaten voelen proberen
zoveel mogelijk te helpen en te ondersteunen.
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen.

10) Tot slot zijn we blij dat onze ambassadeur Aldrik Gierveld bereid is om onze
ledenvergadering bij te wonen en een paar woorden tot ons te richten. Ook hij benadrukt dat de
ambassade er is om mensen te helpen en te ondersteunen indien dat nodig is, zeker in deze tijd
van onzekerheid met corona. Verder attendeert de ambassadeur erop dat. men zich kan laten
registreren als Nederlander bij nederlandwereldwijd.nl en voor verdere vragen of met informatie
terecht kan via mail: wien-ca@minbuza.nl.

De ambassadeur spreekt zijn spijt uit dat Koningsdag helaas niet op de gebruikelijke wijze kan
plaatsvinden, maar hoopt dat er zich andere gelegenheden voordoen waar we elkaar kunnen
ontmoeten. De ambassadeur is een warm voorstander van de vereniging en was de afgelopen
1,5 jaar regelmatig op één van onze activiteiten aanwezig, zoals het Sinterklaasfeest en
de Christkindlmarkt.

Namens het bestuur danken we de ambassadeur voor zijn aanwezigheid bij deze vergadering.

Hiermee eindigt de vergadering om 21:10 uur.

Potentiele Activiteiten 2021

Re-connect borrel - zsm na lockdown
Stadswandeling: Misdaad in Wenen 
Online boeklezing en Q&A met Hasko van Daelen  - rond mei
Online Pubquiz  - voorjaar en najaar
Nederlandse Boekenruil
Rondleiding Dorfmuseum Monchhof - rond de zomer
Schloss Hof leren kennen - rond de zomer
Alles Marille -  2-11 Juli
Samen fietsen in de buurt van Wenen -  rond september
Weinwandern - herfst
Weinlesen - herfst
Sinterklaasfeest - December

Wekelijkse en Maandelijkse bijeenkomsten
Wanneer mogelijk
Strozzi! - Elke eerste woensdag van de maand
De oudere jongeren komen elke eerste woensdag van de maand bij
elkaar in Café Strozzi om de laatste stand van zaken in de wereld te
bespreken. Natuurlijk ook de belangrijke zaken zoals verjaardagen!
Hollandse Avond! - Elke eerste vrijdag van de maand
Een avondje gezellig bijkletsen in Pointers. Zoals vanouds de alom
bekende Hollandse avond met Nederlandse snacks (bitterballen,
kroketten en frikandellen), Grolsch, Nederlandse gezelligheid…
Voetbal Screening - tijdens het voetbal seizoen
Samen voetbal kijken op een gereserveerd beeldscherm.

Zodra het mogelijk is activiteiten te laten plaats vinden melden wij dat
natuurlijk direkt, niet alleen in de Nieuwsbrief maar ook via de Website op
onze Aktiviteiten Kalender

Heeft u interesse om activiteiten te organiseren, of heeft u zelf een idee?
Neem contact op met Lena via activiteiten@nlvwenen.nl.
Ik help u graag!

Fotohoek geopend

Of je nu net begint of al jaren op hoog niveau
foto’s maakt, hier kun je mensen treffen die
de liefde voor fotografie delen.

Wij, Hans en Jan, houden van foto’s maken
en het maakt voor ons niet uit of het nou de
systeemcamera, smartphone of de compact-
camera is. Met elke camera kun je mooie
foto´s maken. 

We gaan het komende seizoen foto-
excursies organiseren maar je kunt ook
deelnemen aan leerzame en praktische
workshops. Iedere maand zullen we een
nieuwe foto-uitdaging omschrijven waarin
een specifiek thema aan de orde zal komen.
We gaan foto´s maken en waar mogelijk van
elkaar leren. Met tips van u en ons om de kwaliteit van de foto´s te verbeteren.

De foto´s van leden worden op onze website getoond en iedere maand zullen er twee foto´s
gekozen worden welke meedingen naar de foto van het jaar 2021.

De Fotohoek!
 

 

Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze website.
Aanmelden kost u niets! Waardeert u wat we doen en wilt u ons financieel steunen? Helemaal geweldig!!!!

Ons IBAN nummer is:
AT95 3225 0000 0402 0392 BIC: RLNWATWWGTD

Contactgegevens:

Website: https://www.nlvwenen.at | Email: bestuur@nlvwenen.at of tel: +43 6991923 6054

Wil je je gegevens veranderen of deze emails niet meer krijgen?
Je kan je gegevens updaten of afmelden van de nieuwsbrief.
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