
Bekijk deze e-mail in je webbrowser

In deze nieuwsbrief vindt u:
Van de Voorzitter (Michael)
Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 25 maart
Koningsdag Residentie Uitnodiging
Indische Rijsttafel Koningsdag in Gecko
Koningsdag Pointers 
Nieuwsbrief Historie Koninginnedag - Uit de oude doos
Treffen bij Strozzi 4 mei
Nederlandse Stamtafel Pointers 6 mei

 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. Corona. Mocht een aktiviteit geen doorgang
kunnen vinden melden we dit direkt op de Aktiviteitenkalender 

 

Beste leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen,
 

Nadat het wat rustiger is geworden omtrent corona,
worden we momenteel dagelijks geconfronteerd met de
verschrikkelijke beelden van de oorlog in de Oekraïne.
We kunnen slechts hopen dat er snel een goede
oplossing komt, zodat dit vreselijke drama beëindigd kan
worden. Helaas ziet het er momenteel niet naar uit dat er
een snel einde in zicht is..

Gelukkig zijn er ook positieve meldingen te maken.

Vrijdag 25 maart hadden we de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Deze keer gelukkig weer „live“. De
ambassadeur en zijn vrouw waren zo vriendelijk om ons
de residentie voor deze vergadering ter beschikking te
stellen. In totaal waren we met 23 deelnemers en na
afloop boden ze ons nog een hapje en drankje aan.
Nogmaals een hartelijk dank!

Het verslag van deze vergadering wordt ook op onze
website gepubliceerd.

Op 27 april vindt Koningsdag plaats op de residentie van
de Nederlandse Ambassade. Diegenen die hiernaar toe
willen, dienen zich via email aan te melden. De laatste
Koningsdag vond plaats in 2019. Vanwege corona kon
dit feest  de laatste 2 jaren niet plaatsvinden.

In aansluiting hierop publiceren we weer een “uit de
oude doos” document dat betrekking had op de
verjaardag van onze toenmalige Koningin Juliana.

De Nederlandse Vereniging nodigde de leden uit voor
het Oranjebal en er werd er ook nog een
Koninginnenfeest georganiseerd voor jongens en
meisjes in de leeftijd van 3-15 jaar. Enfin, u leest het
verderop in deze nieuwsbrief.

Met beter weer en minder restricties t.a.v. corona, hopen
we de komende tijd wederom meerdere activiteiten te
organiseren. Er staat in ieder geval weer een rijsttafel
gepland (eveneens op de 27e april) in restaurant Gecko.

Tot zover!

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 25 maart 2022 vond er na 3 jaar weer een
algemene ledenvergadering plaats van de
Nederlandse Vereniging Wenen.
Dit keer had ambassadeur Aldrik Gierveld ons de
residentie als locatie aangeboden

De vergadering begon exact om 19.30. In totaal waren
er 23 aanwezigen.

Na een korte inleiding door de voorzitter Michael de
Jongste, volgde het financiële verslag.
Momenteel hebben we meer dan € 8000,- in kas. Aangezien het 50-jarig jubileum volgend jaar
plaatsvindt, moet er een budget voor dit gebeuren worden vastgelegd.

Door corona komt er momenteel duidelijk minder sponsorgeld binnen. Daartegenover staat dat
er door geringere activiteiten minder geld werd uitgegeven.

Financiën:
Goedkeuring en decharge: de kascommissie (Bianca van der Laan en Anton van Beek) keuren
de financiële status van de vereniging goed. Marthe Everard als penningmeester wordt hartelijk
bedankt voor haar zorgvuldig en goed gedocumenteerde werkwijze.

Activiteiten:
Lena Otter geeft feedback over terugblik en vooruitblik m.b.t. de activiteiten. Door corona was
het de afgelopen tijd lastig om een goede planning te maken. Onverwachts moesten activiteiten
worden geannuleerd of worden verschoven, wat het voor potentiële deelnemers aan deze
activiteiten wat onzeker en minder attractief maakte.

Belangrijk evenement staat volgend jaar op stapel. Het 50-jarig jubileum van de vereniging
willen we groots vieren. Iedereen is van harte welkom met ideeën en suggesties te komen. Er
zal z.s.m. een feestcommissie worden samengesteld, die zich met dit gebeuren gaat
bezighouden.

Plannen 2022 en verder:
Petra Jongmans (secretaris), Marthe en Michael hebben zich de afgelopen tijd bezig gehouden
met de vraag hoe we verder willen gaan met de vereniging.

hoe zien we ons als vereniging
hoe krijgen we onze landgenoten bij elkaar
hoe kunnen we de vereniging verder ontwikkelen

Enige tijd geleden vond er een bijeenkomst plaats met een externe specialist om te bepalen
waar onze kansen liggen.
Wens van het bestuur is:

een vereniging die aansluit bij de behoeftes van de leden
een vereniging waar mensen elkaar kunnen vinden en helpen
een vereniging die relevante informatie met haar leden deelt

We hebben momenteel ca. 380 leden, maar we weten eigenlijk weinig van en over onze leden.
Eigenlijk alleen een e-mailadres en een naam. Adres informatie hebben we slechts van een 15
tal leden. Ca. 60% van de nieuwsbrieven worden daadwerkelijk geopend.

We willen onze leden in 4 hoofdgroepen verdelen, zodat we meer gericht deze groepen kunnen
aanspreken:

senioren
(young) professionals
studenten
gezinnen

Voor deze doelgroepen willen we (samen met leden) gaan bepalen wat de behoeftes zijn,
waarom men wel of geen lid wil worden, hoe men zich beter kan profileren zodat er meer
relevante informatie kan worden gestuurd, etc. Hoe kunnen we data actueel houden, hoe gaan
we om met gezinnen? Studenten is weer een heel andere doelgroep: ze zijn hier voor een
kortere periode en verlaten Wenen, of Oostenrijk weer redelijk snel. Is dat wel een goede
profilering?
Verder denken we ook aan een Oostenrijk Gids, een soort Gouden Gids van en voor
Nederlanders in Oostenrijk.

Bestuursverkiezing:
Lena Otter heeft de vereniging 4 jaar lang fantastisch ondersteund in haar rol als
activiteitencoördinator. We zijn haar als bestuur daarvoor zeer dankbaar. Na deze 4 jaar heeft
ze te kennen gegeven dat het tijd is om dit werk aan een ander over te dragen.
Unaniem werd besloten dat Luke van Enkhuizen dit werk gaat overnemen. Luke is zelfstandig
ondernemer en woont inmiddels al een paar jaar in Oostenrijk.
We zijn blij Luke te verwelkomen in ons team. Lena heeft zich bereid verklaard, indien nodig,
een ondersteunende rol te blijven spelen, waarvoor onze hartelijke dank.

Ingezonden stukken en eventuele moties:
geen op- of aanmerkingen.

Rondvraag:

Druivenplukken (begin oktober): dit moet op korte termijn worden georganiseerd.
Er was een vraag over café koffie. Ja, die bestaat en men is bezig om hiermee in gesprek
te komen.
Sander was ons sponsorcontact bij Cheese & More (Nederlandse kaaszaak in de
Kärtnerstrasse). Sander heeft besloten om met zijn familie naar Tirol te verhuizen. We
zullen z.s.m. in contact treden met zijn opvolger bij Cheese & More. Voor Sander heeft
Henk Overbeeke een paar geschenken gekocht om hem namens de vereniging te
bedanken voor zijn support over de afgelopen jaren.
Er was een vraag over het Imperial Renaissance hotel dat ons vroeger gesponsored
heeft met zaalruimtes. Het hotel is echter al geruime tijd dicht en we zullen hun logo van
onze website gaan verwijderen.

Om 20:30 wordt de vergadering afgesloten. De ambassadeur komt aan het eind van de
vergadering en heeft nog een paar mededelingen: Koningsdag op 27 april vindt op de residentie
plaats. Vanweg de situatie met de pandemie, dient men zich voor deelname te registreren.
Verder zal er vanwege de oorlog in de Oekraïne geen groot feest komen, maar zal het meer
een sociale aangelegenheid zijn.

Tot slot nog een opmerking van de voorzitter:
- het is goed dat de Nederlanders die in Oostenrijk wonen zich laten registreren bij de
Ambassade. Dat kan online worden gedaan. Een paspoort verlenging betekent niet dat je dan
geregistreerd bent hier in Oostenrijk. Ergo: registreren dien je apart te doen.

Koningsdag 2022 Residentie Uitnodiging
Receptie bij de Nederlandse Residentie
 

De Nederlandse Ambassade in Wenen heet alle Nederlanders in Oostenrijk welkom op een
receptie in de prachtige residentie in het Strauss-Schlössl aan de Jacquingasse 8-10.

Om dit samen te vieren wordt alle gasten verzocht zich bijtijds, want er er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, vóór 20 april aan te melden via het e-mailadres van de
Ambassade:  wen-receptie@minbuza.nl

> Site

 
 

Indische Rijsttafel Koningsdag

Op Koningsdag 27 april kunnen we in Gecko weer genieten van een Indische Rijsttafel, Jeroen
van Heerde kookt een echte buffet-rijsttafel zoals hij dat van zijn oma uit Medan heeft geleerd.

Wat: Buffet-Rijsttafel inkl. Koffie/Thee en Spekkoek
Waar: Gecko Bar Bistro, Hernalser Hauptstraße
86, 1170 Wien
Wanneer: Woensdag 27 april, 17:00 uur
(NB Wegens overige festiviteiten vangen we
wat vroeger aan)
Kosten: € 28,00

Graag telefonisch aanmelden 0664 2038263 of
via Email: jeroenvanheerde@hotmail.com

Wij verheugen ons erop jullie weer te zien en
gezamenlijk “lekker te smikkelen met een
bordje rijst”!

Slamat makan!

 

Koningsdag 27 april Pointers

> Site
> Pointers
> Facebook

Uit de oude doos - Oranjebal-Koninginnefeest 1973

 

 
 

Treffen bij Strozzi 4 mei
Na een wat langere noodgedwongen pause komen de oudere jongeren elke eerste woensdag
van de maand om 15:00 uur weer bij elkaar in Café Strozzi om de laatste stand van zaken in de
wereld te bespreken. Natuurlijk ook de belangrijke zaken zoals verjaardagen!

NlV Link    -      Cafe Restaurant Strozzi

Nederlandse Stamtafel Wenen 6 mei

Ook de Nederlandse Stamtafel in Pointers is weer
van start gegaan.

Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 19:00 uur
een gezellig avondje met mede Nederlanders, of
mensen met affiniteit tot Nederland(ers), in Pointers.
Onder het genot van een drankje (bijvoorbeeld
Heineken of een dropshot), kun je gewoon in je
moerstaal weer ff bijkletsen.

NLV Link    -     Facebook

 

 

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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