
    

 

    

 
 

 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering Nederlandse vereniging Bern, Fribourg, 
Solothurn 
 
Notulen 
Vergadering van donderdag 10 maart 2016, 19:00 
 
Aanwezig  
 
Bestuur: Gerard de Braaf, voorzitter, Han van der Kleij, vice-voorzitter, Marian van 
den Berg, penningmeester, Ellen Schneiter, 2e penningmeester, Lida Versteeg, 
sociale contacten, Milou Mumenthaler secretaris en notuliste 
 
Aanwezig: D. Versteeg, R. Schneiter, J. Branger, J. Terpstra, L. Aebi, F. Voogd, E. 
Fischer, H. Evers, A. Kandou, J. & R. van Mook, F. Ryser, A. Zwahlen, T. Schots, W. 
& R. Kwerreveld, J.-D. Brinksma, I. & E. Wassmer, L. & G. Achermann, W. Gysi, G. 
Schwiezgebel, T. Werren, H. Buchs 
 
Verontschuldigd: H. Kremer-Hovinga, S. Blatter, N. Damen, M. van Helvoirt, T. 
Coehoorn, M. Berger, M. Mychel, P. Gysi, E. Ammann, D. van Dieyen, T. Scapa, E. 
Kessinger, M. Krättli, M. Grütter, Fam. van de Velde 
 
 

Agenda
-punt 

Beschrijving 

1 Welkom en Notulen vorige vergadering: 
De voorzitter opent de vergadering om 19:08 uur. Hij begroet de 
aanwezige leden en heet ze van harte welkom. De leden, die zich 
afgemeld hebben, worden genoemd. 
De notulen van de vergadering van donderdag 5 maart 2015, gepubliceerd 
in het bulletin januari 2016 Nr. 99 worden eenstemmig aangenomen. 

2 Jaarverslag van de voorzitter 
Gerard de Braaf geeft in zijn jaarverslag een overzicht over de activiteiten 
die de vereniging heeft georganiseerd in het afgelopen jaar. Daarbij 
besteed hij ook aandacht aan het volgende bulletin, welke het 100e zal zijn 
en het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2107. Er zijn geen 
aanvullingen op het jaarverslag. 

3, 4 Resultaat, begroting, revisorenbericht 
 Marian van den Berg presenteert het financieel verslag. Er zijn geen 

vragen. Het verslag wordt na de aanbeveling van de revisoren 
eenstemmig aangenomen. 

 Het revisorenbericht, uit juridisch oogpunt in het Duits geschreven, 
wordt door revisor D. Versteeg voorgelezen. De revisoren stellen de 
aanwezigen voor het financieel verslag aan te nemen. 

 De begroting wordt besproken. Daarbij wordt aan de aanwezigen 

 
 



gevraagd of er suggesties zijn voor adverteerders in het bulletin. 
Daarop komen volgende reacties: 

o Swisscom of andere grote bedrijven 
o Nederlandse physiotherapeuten 
o Hollandse winkel in Thun 
o Andere Nederlandse ondernemers 

 Over de begroting worden volgende vragen gesteld 
o Kosten die bulletins daadwerkelijk zo veel geld? Antwoord: ja. 

De druk- en verzendkosten zijn juist weergegeven. We laten 
natuurlijk in kleur drukken om het bulletin attractief te maken. 
Dat maakt het natuurlijk ook duurder. 

o Wat zijn de kosten van de advertenties? Antwoord: de kosten 
worden in het bulletin vermeld. Echter in het laatste bulletin 
staan nog prijzen voor 4 bulletins. Deze worden aangepast 
voor 3 bulletins. 

o Waarvoor zijn die Chf 100 voor ledenwerving? Antwoord: 
deze zijn bedoeld voor flyers en brochures. 

o Waarvoor zijn die Chf 100 voor de website? Antwoord: die 
zijn hoofdzakelijk voor hosting. Voor het actueel houden van 
de website zijn we aangewezen op ideeën bijdragen van de 
leden. Er is hiervoor in het bulletin Nr. 98 ook een oproep 
gedaan. De vice-voorzitter is graag bereid deze bijdragen te 
uploaden. Ook Trudy Schots is bereid ideeën voor de website 
te melden. 

 De begroting worden eenstemmig aangenomen.  

5 Bestuurswijziging 
Marian van den Berg legt haar functie als penningmeester en bestuurslid 
neer. Ellen Schneiter-Voskamp neem de functie van penningmeester van 
haar over. 

6 Programma 2016 
Zondag 17 april: Filmmiddag in het Bärtschihus in Gümligen. De film 
“Michiel de Ruyter” zal worden vertoond. 
Zaterdag 30 april: Koningsdagborrel in Schloss Hünigen 
Zaterdag 21 mei: Speelmiddag in het Monbijoupark voor gezinnen. 
Zaterdag 21 mei: Wandeling van Blinzern naar Bächtelen, georganiseerd 
door Janny Terpstra. Aanmeldingen direct bij Janny. 
Zaterdag 18 juni (uitwijkdatum 25 juni) BBQ-en in het bos of langs de Aare. 
September/herfst: najaarswandeling 
September: Uitje naar het Tropenhaus in Wolhusen, georganiseerd door 
Hans Evers. 
Begin oktober: eventueel Haringeten. 
Zondag 23 oktober: sjoelen en kegelen bij Kreuz in Wohlen. 
November: wintermaaltijd 
Zondag 4 december: Sinterklaasmiddag in Gasthof Maygut 
 
Verder vinden elke 2e dinsdag van de maand het avondeten en elke 
laatste donderdag van de maand de koffie-ochtend plaats. De koffie-
ochtend wordt niet goed bezocht. Een grotere opkomst is gewenst. 
 
Elsa Fischer neemt de leiding van de leeskring over van Eveline Ammann, 
die om gezondheidsredenen de leiding moet neerleggen. 



 

7 Varia 
 De aanwezige worden bemoedigd met ideeën voor een speciaal 

artikel voor het 100e bulletin te komen. Hiervoor kan met Lida 
Versteeg contact opgenomen worden. D. Versteeg geeft aan dat hij 
een mooi artikel van Hermann Walter heeft, een chronik van de 
vereniging. Dit artikel zal worden geplaatst. De voorzitter merkt op dat 
het 100e bulletin best wat meer bladzijden mag hebben, dan 
gewoonlijk. Verdere ideeën zijn derhalve nog steeds welkom. 

 De voorzitter vraagt naar ideeën voor het 50-jarig bestaan van de 
vereniging in 2017. Het is raadzaam nu al zijn gedachten hierover te 
laten gaan, zodat we in 2017 een leuk programma kunnen bieden. 
Ideeën en hulp bij de organisatie kunnen graag aan het bestuur gericht 
worden. 

8 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur. 

 
Voor de notulen 
 
Milou Mumenthaler 
 
Liebefeld, 14 maart 2016 


