
Notulen van de Algemene Vergadering van de

Nederlandse Vereniging in Zürich.

vrijdag 20 mei 2022, Leafs Restaurant, Zürich 13:30 uur,

1. Opening

De voorzitter, Martin de Groot, opent om 18.45 uur de algemene ledenvergadering. Namens het hele
bestuur verwelkomt hij de leden. 7 leden zijn aanwezig. Officieel hebben geen leden afgezegd. De
voorzitter merkt op dat alleen leden stemgerechtigd zijn, er zijn geen volmachten ingediend.
Bestuurslid Jos Doekbrijder wordt gekozen om de notulen te schrijven.

2. Notulen van de algemene vergadering van 27. Augustus 2021

De notulen worden door de algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

3. Jaarverslag / Terugblik 2021

2021 was het jaar waarin Corona wat minder storend was...
We hebben de haringparty, de algemene ledenvergadering, het Indonesische eten, het Prinses
Christina-concert, het Sinterklaasfeest en bijna alle Bitterballenborrels kunnen organiseren .
We organiseerden nog tal van andere evenementen (Nieuwjaars Apéro, Koningsdag, Limmat Float,
bierdegustatie en cocktailworkshop) maar moesten deze annuleren of uitstellen tot 2022. Veel werk
dus voor het bestuur, maar daar hebben de leden gelukkig niet veel van gemerkt.



4. Financieel Overzicht Jaar 2021

Kapitaal: CHF 83'775,52
Verlies: CHF 4'384.20

Penningmeester Jos Doekbrijder geeft uitgebreid uitleg en beantwoord vragen over de financiën.
Op 31 december 2021 telde de vereniging 280 leden adressen (dit komt overeen met ongeveer 600
leden).
20 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en er zijn 15 nieuwe leden bijgekomen.

5. Auditrapport en acquit en décharge Penningmeester en Bestuur

De auditor, Marco Hoogendijk, heeft de boekhouding formeel gecontroleerd en geconstateerd dat
deze correct wordt bijgehouden.
Marco Hoogendijk vraagt   alle deelnemers om te stemmen over het ontslag van de penningmeester
en in een tweede stap, het bestuur. Alle handen gaan in koor omhoog, waarna de voorzitter de
vergadering bedankt voor het getoonde vertrouwen.

6. Begroting 2022

Het bestuur presenteert een sluitende begroting van CHF 39'000.- die zal worden gebruikt voor de
organisatie van de verschillende evenementen.

7. Contributie 2023

De Algemene Vergadering besluit de contributie voor 2023 ongewijzigd te laten.
● Individueel lidmaatschap 12 maanden: CHF 50.-
● Gezinslidmaatschap 12 maanden CHF 75.-

Belangrijk:
● NVZ-evenementen zijn altijd toegankelijk voor geïnteresseerden, met een realistische

toegangsprijs, maar NVZ-leden krijgen een flinke korting.
(Notulen Algemene Vergadering 2020)

8. Verkiezing van de bestuursleden

Naast Martin de Groot, voorzitter, en Jos Doekbrijder, financiën waren in 2021 de volgende personen
actief in het bestuur:

● Melissa de Kok
● Kirsten van Laatum
● Patricia Zupan

Kirsten heeft per einde 2021 haar bestuurspositie opgegeven en Melissa per einde Mei 2022 (terug
naar Nederland)
Nieuw is Victor Denekamp vanaf Januari 2022 in het bestuur gekomen

De algemene vergadering heet Victor welkom en bedankt Kirsten en Melissa voor het geleverde werk.

9. Activiteiten 2021

Martin de Groot presenteert een overzicht van de geplande activiteiten voor 2022



10. Rondvraag / Diversen

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

11. Afsluiting

Martin de Groot bedankt de aanwezige leden voor hun aandacht en sluit de Algemene Vergadering
om 19:46 uur.

Opgemaakt 21 mei 2022

Jos Doekbrijder, Secretaris
NVZ Algemene Ledenvergadering 2022


