Algemene ledenvergadering 20 oktober 2015
Op dinsdag 20 oktober werd de algemene ledenvergadering van de Nederlands-Deense
Vereniging gehouden in in de multi-purpose ruimte van de Nederlandse Ambassade in
Kopenhagen. De voorzitter, Antal Clavel, heette de 25 aanwezigen welkom.
De vergadering verliep volgens §5 van de statuten als volgt:
1. Benoeming van de dagvoorzitter
2. Jaarverslag van de voorzitter
3. Financieel jaaroverzicht
4. Voorstellen van leden of bestuur
5. Vaststellen van de contributie
6. Bestuursverkiezing
7. Verkiezing van de accountant
8. Rondvraag
9. Sluiting
Benoeming van de dagvoorzitter
Het bestuur stelde Rob Rentenaar als kandidaat voor en hij werd met algemene stemmen
gekozen. Hij stelde vast dat de agenda en de uitnodiging voor de jaarvergadering volgens de
statuten op tijd naar alle leden zijn verstuurd, waardoor deze vergadering wettig werd verklaard.
Jaarverslag van de voorzitter
Antal gaf het volgende overzicht over de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar:
• Julefrokost in een kleine kring
• Sinterklaas – samen met SNOK (Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen) eind
november 2014
• Staatsbezoek van Koning Wilem-Alexander en Koningin Maxima / Vriendschapsbanket op
de boot VIVA – 17 maart 2015
• Koningsdag – een veregende maar zeer geslaagd evenement – 26 april 2015
• Verenigingsborrels – sinds dit jaar worden de borrels op de ambassade ipv. in de Glode
gehouden, dit blijkt goed in de smaak te vallen en wij zien bekende en nieuwe gezichten.
Wij streven ernaar om de borrels op de eerste vrijdag van de maand te houden.
• Er zijn in dit verenigingsjaar 4 nieuwe bestuursleden bijgekomen – Sjoerd, Marco, Hans en
Eric (penningmeester). Marco heeft wegens vele reizen voor z’n werk weinig tijd gehad.
• Leden verloop: Wij hebben nu 206 leden en hebben een lichte stijging in aantal gezien
• Graag zouden wij meerdere activiteiten organiseren, maar ons (het bestuur) ontbreekt de
tijd. Wij willen graag de leden bij het organiseren van activiteiten betrekken
Plannen voor het komend verenigingsjaar
• 27 oktober a.s. – lezing over Nederlanders in het buitenland met Eelco Keij – Ambassade
• Julefrokost in een kleine kring – dit jaar herhalen wij dit op 14 november a.s. bij Bon Bon
(meer info op de website)
• Sinterklaas op 29 november a.s. – meer informatie hierover volgt.
• 75e jubileum van de vereniging op 31 januari 2016. Dit willen wij op de dag zelf (een
zondag) vieren met een Oud-hollandsche koffietafel. Meer informatie hierover volgt.
• Koningsdag op 24 april 2016

Wij werken samen met de Nederlandse Ambassade, de Belgisch-Deense zustervereniging, SNOK
en de klubs op Fyn en in Jutland. De vereniging in Noord Jutland bestaat nu wegens gebrek aan
bestuursleden uitsluitend as Facebook groep.
Het jaarverslag van de voorzitter werd hierna goedgekeurd.
Financieel jaaroverzicht
Het overzicht was naar alle leden gestuurd samen met de uitnodiging voor de Algemene
ledenvergadering. Penningmeester Eric Bots-Bjerre gaf toelichting op inkomsten, de verenigig
staat er goed voor. Ons doel is niet om winst te draaien.
Het financiële jaaroverzicht werd hierna eenstemmig goedgekeurd door de vergadering.
Voorstellen van leden of bestuur
Er zijn geen voorstellen van leden of bestuur binnengekomen.
Vaststellen van de contributie
De contributie bilft ongewijzigd 100 (studenten)/150 (single)/200 (familie) 600 (bedrijven) voor het
verenigingsjaar 2015-2016.
Bestuursverkiezing
Angel van Hofwegen wil na drie jaar wegens drukte met het bestuurswerk stoppen. Wij danken
Angela voor haar inzet. Erik Postelmans en Karin Kool Ammitsøe werden herkozen.
Verkiezing van de accountant
De kascommissie zal weer bestaan uit Finn Wiberg Jørgensen en Eric Bots-Bjerre met Hans
Vendel als suppleant.
Rondvraag
Rob Rentenaar wees ons erop dat wij de statuten moet veranderen (Koningsdag ipv.
Koninginnedag), maar dit kunnen wij pas officieel op de volgende ALV doen; dit moeten wij nl.
voorstellen.
Sluiting
De dagvoorzitter sloot de vergadering 18 uur.
Hierna genoten de aanwezigen van zowel tapas als van en een kaasbuffet van Dutch Deli.

