Algemene ledenvergadering 31 oktober 2016
Op maandag 31oktober 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 16 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 Hans Vendel 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. Onze trouwe
dagvoorzitter Rob Rentenaar is eerder dit jaar onverwachts overleden en de aanwezigen hebben
hem kort herdacht.
Jaarverslag van de voorzitter
Antal gaf het volgende overzicht over de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar:
 27 oktober 2016 – lezing over Nederlanders in het buitenland met Eelco Keij op de
ambassade
 Sinterklaas – samen met SNOK (Stichting Nederlands Onderwijs Kopenhagen) 29
november 2016
 Julefrokost in een kleine kring
 Koningsdag – een geslaagd evenement op 24 april 2016 – ondanks lange rijen voor de
snacks
 Verenigingsborrels – sinds vorig 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 officieel geen nieuwe bestuursleden bijgekomen – Jeannette
Verstijnen heeft weliswaar actief meegedaan en is voor het komend verenigingsjaar
kiesbaar.
 Leden verloop: Wij hebben nu 251 leden – een positief verschil van 45 personen
vergeleken met vorig jaar
 Wij hebben binnen het bestuur een nieuw structuur en hebben de (jaarlijks) terugkerende
activiteiten verdeeld. Wij willen graag ook de leden bij het organiseren van activiteiten
betrekken.
Plannen voor het komend verenigingsjaar
 Intocht Sinterklaas op 12 november
 Sinterklaas op 4 december - meer informatie hierover volgt.




Feest om het 75e jubileum van de vereniging af te sluiten. Dit vieren wij met een diner en
dansen voor leden op 14 januari 2017 in Kostalden op Østerbro (Brumleby bij Parken).
Meer informatie hierover volgt.
Koningsdag op 23 april 2017

Wij werken samen met de Nederlandse Ambassade, de Belgisch-Deense zustervereniging, SNOK
en de klubs op Fyn en in Jutland.
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 2016-2017.
Bestuursverkiezing
Jeannette Verstijnen werd gekozen. Antal Clavel, Hans van Pernis en Eric Bots Bjerre gaven allen
aan dat ze de wel herkiesbaar waren, maar dat dit ook hun laatste periode van twee jaar zou zijn.
Sjoerd Janssen was eveneens herkiesbaar.
Het bestuur heeft haar eerste bestuursvergadering gehad en de bestuurstaken zijn als volgt
verdeeld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
alg. bestuurslid
alg. bestuurslid
alg. bestuurslid
alg. bestuurslid

Antal Clavel
Karin Kool Ammitsøe
Eric Bots-Bjerre
Hans van Pernis
Erik Postelmans
Jeannette Verstijnen
Sjoerd Jansen

Webmaster

vacant

antal@dndv.dk
vice-voorzitter
karin@dndv.dk
ledenadministratie
penningmeester@dndv.dk
Activiteiten coordinatie hans@dndv.dk
Sinterklaas feest
erik@dndv.dk
Borrelavonden
info@dndv.dk
Koningsdag
sjoerd@dndv.dk

Leden met een bestuursambitie of interesse in het meeorganiseren van een evenement worden
verzocht zich te melden bij 1 van de bovenstaande bestuursleden.
Verkiezing van de accountant
De kascommissie zal weer bestaan uit Finn Wiberg Jørgensen en Eric Bots-Bjerre met Hans
Vendel als suppleant.
Rondvraag

Er is belangstelling om te weten hoe de demografische verdelingen in de vereniging is. Het bestuur
gaat hiermee verder.
Sluiting
De dagvoorzitter sloot de vergadering om 18.30 uur.
Hierna gingen de aanwezigen naar Nyhavn om gezamenlijk te eten aan boord van de tjalk “Oranje
af Svendborg”.

