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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen,
Inmiddels zijn we alweer in de 2e maand van het nieuwe
jaar aangeland.

De nieuwjaarsreceptie eind januari was zeer succesvol
met meer dan 60 deelnemers. Via deze weg wil ik
nogmaals een hartelijk dank uitspreken aan Loes van
Enoo, die ons weer verwende met heerlijke tompoesjes,
Cheese & More die weer lekkere kazen ter beschikking
stelde, Hinno Böttger van Café Strozzi die weer de
geliefde bitterballen meebracht en Harry van der Zee,
die ons ook nog ondersteunde met zijn
zelfgemaakte bitterballen. Ik geloof dat midden op de
avond alles al weg was.

Verder waren er een paar aanwezigen die ons een
financiële ondersteuning hebben toegezegd. Deze
worden op onze website vermeld en we zijn zeer
dankbaar voor deze ondersteuning. Als vereniging is het
altijd weer een „struggle“ om het hoofd financieel boven
water te houden. Elke grotere activiteit kost geld en moet
gefinancierd worden.

Dat brengt mij tevens op een belangrijk punt: binnen het
bestuur overwegen we om wederom contributie te
verlangen van de leden. We hebben dit in het grijze
verleden ook gedaan en zijn daar een aantal jaren
geleden mee gestopt. Doordat er (ook door en na
Corona) een aantal belangrijke sponsoren zijn gestopt
zijn we van mening dat we weer contributie moeten
invoeren. Op de algemene ledenvergadering zullen we
nadere details bekend maken.

Er staan dit jaar weer een aantal activiteiten gepland. De
boerenkool middag bij Strozzi vond afgelopen zaterdag
plaats. Verder willen we eind mei de 3. Mann Tour door
het Weense kanaal systeem organiseren/coördineren.
Aanmelden en info vindt u binnenkort op de website.
Ook zijn we van plan met Pasen iets te doen en in juni
staat ons 50-jarig jubileum geboekt. Ook daarvoor dient
u zich aan te melden. Heurigen-bezoek, grillavond,
druivenplukken/Weinlese staan later in het jaar op het
programma en natuurlijk het hoogtepunt in december
met Sinterklaas. Kortom voldoende activiteiten waar we
elkaar weer kunnen ontmoeten.

Laten we ons bewust zijn hoe goed het ons gaat nu we
weer geconfronteerd worden met de
verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Inmiddels
meer dan 40.000 doden, een aantal dat we nauwelijks
kunnen bevatten. Mensen die van het ene op het andere
moment familie en vrienden verliezen en werkelijk niets
meer hebben. In één woord: verschrikkelijk.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

Algemene Ledenvergadering (ALV) 24 Maart 
Leden worden uitgenodigd aan de vergadering deel te nemen! Daarvoor wordt u verzocht zich
aan te melden via het aanmeldformulier , bij de secretaris: secretaris@nlvwenen.at , of
telefonisch bij de voorzitter onder tel. nr. 06766254757. Uitoefening van het stemrecht is per
volmacht niet mogelijk.
Eeventuele moties dienen uiterlijk op 22.03.2023 aangemeld worden. Neemt u daarvoor a.u.b.
contact op met de secretaris@nlvwenen.at .

De ALV vindt plaats op vrijdag 24.03.2023 van 19:00 to 20:30
Lokatie: Residentie Nederlandse Ambassade
             Jacquingasse 8-10
             1030  Wenen

Agenda:

1. Opening

2. Notulen ALV 2022

3. Verslag verenigingsjaar 2022

4. Financieel verslag 2022

5. Verslag en benoeming kascommissie

6. Goedkeuring en décharge

7. Plannen 2023

8. Bestuursverkiezing:

             Aanblijvend:

             Michael de Jongste

             Marthe Everard

             Luke van Enkhuizen

             Aftredend en niet herkiesbaar:

             Jan Valkhof

             Hans Roodbergen

             Ter verkiezing voorgestelde bestuursleden:

             Hendri Appelmelk

9) Afscheid van vertrekkende bestuursleden, verwelkoming nieuwe leden

10) Ingezonden stukken en moties

11) Rondvraag

12) Sluiting

 

> Info op de site

De Oostenrijk Gids
Naslagwerk voor
Nederlandstaligen in Oostenrijk
De Oostenrijk Gids van de Nederlandse
Vereniging Wenen biedt alle Nederlanders,
Belgen en Nederlandstaligen in Oostenrijk de
mogelijkheid hun bedrijf, vereniging of
ondernemen te promoten.

We willen niet alleen een platform zijn voor
ondernemers, bedrijven of zelfstandigen. Ook verenigingen, clubs, bloggers en anderen die in de
sociale media actief zijn kunnen zich hier aan een breder publiek bekend maken.

Bij een rubriekvermelding bestaat de mogelijkheid om een uitgebreide tekst met foto's te
plaatsen. Een vermelding is gratis en heel eenvoudig. Vul gewoon het formulier in: of neem
contact op met webmaster@nlwenen.at

Het doel is om een naslagwerk te creëren voor Nederlandstaligen die geïnteresseerd zijn om
contacten te leggen of te onderhouden in het Nederlands in Oostenrijk.

> Oostenrijk Gids
> Aanmelden Oostenrijk Gids
 

Historie - Uit de oude doos

 

Treffen bij Strozzi 1 Maart
Kom eens naar een Strozzi borrel tussen 16:00-18:30 waar Hinno heerlijke bitterballen serveert
en voor liefhebbers genever schenkt bij gezellige gesprekken.

NlV Link     -      Cafe Restaurant Strozzi

Nederlandse Stamtafel Wenen 3 Maart

De gezellige avonden van de Nederlandse Stamtafel
in Pointers staan ook in 2023 weer maandelijks
op de kalender.

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

NLV Link  -     Facebook

 

Kunstveiling

Eén van onze leden Wim de Vos is hobby kunstenaar. Zo vangt hij een spinnenweb (zonder 
spin).

Dit spinnenweb verwerkt hij dan in plexiglas en geeft op deze wijze een bijzonder effect.

Tegen het licht aangehouden zie je de verschillende schakeringen en geeft een beeld hoe mooi
en fijn zo`n spinnenweb door de spin wordt gesponnen.

Wim schenkt dit kunstwerk aan de vereniging met de bedoeling dat iedereen een bod kan
uitbrengen. De hoogste bieder krijgt dit kunstwerk en het geld gaat naar de vereniging.

Het bod staat op € 10,00. Via het formuliertje op de site kunt u uw bod uitbrengen.
 

   

Vacatures bestuur NlV Wenen
De Nederlandse vereniging in Wenen bestaat in 2023 alweer 50 jaar.

In de loop der jaren hebben verschillende keren veranderingen binnen het bestuur plaats
gevonden. Een teken dat de vereniging constant in beweging is.

Een aantal van onze bestuursleden zijn inmiddels 4 of 5 jaren actief en vinden dat het tijd wordt
om hun verantwoordelijkheden over te dragen aan een volgende generatie.

Met belangstelling zien we uw kandidaatstelling tegemoet!

Meer info op de site

 

Komende Aktiviteiten
(Nadere info volgt via de site en de komende nieuwsbrieven)

Algemene Leden Vergadering (ALV): vrijdag 24 maart 2023 (Alvast aanmelden)

De 3. Mann Tour: ca. eind mei, nadere informatie volgt

50-jarig jubileum: zondag 18 juni 2023

 

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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