
    
 
    
 
 
 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering Nederlandse vereniging Bern, Fribourg, 
Solothurn 
 
Notulen 
Vergadering van donderdag 23 maart 2017, 19:15 
 
Aanwezig  
 
Bestuur: Gerard de Braaf, voorzitter, Han van der Kleij, vice-voorzitter, Ellen 
Schneiter, penningmeester, Lida Versteeg, sociale contacten, Heleen van de Velde, 
evenementen, Milou Mumenthaler secretaris en notuliste 
 
Aanwezig: 40 personen: het volltallige bestuur en 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, J.-D. Brinksma, I. & E. Wassmer, P.&W. 
Gysi, R. Smit, M. Heilvoort, D. & M. Hamstra, M. Michel, E. & M. Weber, I. Visscher, 
D. van Dieyen, M. van den Berg, B. Spanjaard, T. van Meurs, H. Buchs, G. Huitema, 
S. Müller, E. Kessinger 
 
Verontschuldigd: D. BrändleDD. Brändle 
 
 
Agenda-
punt 

Beschrijving 

1 Welkom en Notulen vorige vergadering: 
De voorzitter opent de vergadering om 19:15 uur. Hij begroet de 
aanwezige leden en heet ze van harte welkom. Alle leden die zich 
aangemeld hadden, zijn aanwezig 
De notulen van de vergadering van donderdag 10 maart 2016, 
gepubliceerd in het bulletin Nr. 101 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 50-jarig bestaan van de vereniging in 
2107. Er zijn vooral aanvullingen op de locatie's van de activiteiten. 

3, 4 Resultaat, begroting, revisorenbericht 
 Ellen Schneiter 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.  Daarbij worden de 
opstellers van de balans en winst- en verliesrekening 
gecomplimenteerd met de juistheid en overzichtelijkheid van het 
opstellen. De revisor stelt de aanwezigen voor het financieel verslag 

 
 



aan te nemen. Het verslag wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 
 Dick wordt als revisor voor 2017 eenstemmig aangewezen. Ook 

Peter Gysi, die zich beschikbaar stelt, wordt eenstemmig aangewezen 
als 2e revisor voor 2017. 
 De contributiebijdrage blijft zoals die is. Dat wil zeggen CHF 50 voor 

enig leden en CHF 75 voor paren en gezinnen met kinderen onder de 
18. 
 De begroting wordt besproken. Daarbij wordt aan de aanwezigen 

gevraagd of er suggesties zijn voor adverteerders in het bulletin. 
Hierop komen geen reacties 
 De begroting worden eenstemmig aangenomen.  

5 Bestuursverkiezing 
 Milou Mumenthaler legt haar functie als secretaris en bestuurslid 

neer. Blijft echter tot er een passende vervanging gevonden is. 
 De voorzitter, Gerard de Braaf, stelt zich weer beschikbaar voor de 

functie, evenals Han van der Kleij, vice-voorzitter, Lida Versteeg, 
bulletin en sociale contacten, Heleen van de Velde, organisatie van 
events, Ellen Schneiter, penningmeester. De leden van het bestuur 
worden eenstemmig herkozen. Ook de voorzitter Gerard de Braaf 
wordt weer op voorstel van de vice-voorzitter Han van der Kleij 
eenstemmig benoemd voor de komende bestuursperiode van twee 
jaar. 
 Er stelt zich tijdens de ALV niemand beschikbaar voor de functie als 

secretaris 
6 Ledenenquete 

 Heleen van de Velde stelt de enquete en de resultaten voor 
 Er zijn geen vragen. Wel compliment aan Heleen voor het vele werk 

7 Programma 2017 
 Zondag 9 april Filmmiddag in het Bärtschihus in Gümligen. De film 

“Knielen op een bed violen” zal worden vertoond. 
 Zaterdag 22 april: wandeling van Münsingen naar Kiesen, 

georganiseerd door Trudy Schots. Aanmelding tot 31 maart 
 Zaterdag 30 april: Koningsdagborrel in Kulturhof Schloss Köniz met 

vrijmarkt, spelletjes, bitterballen en drankjes 
 Herfst: Uitje waarschijnlijk naar Tierpark Dählhölzli met 

georganiseerde rondleiding 
 Begin oktober: Haringeten. 
 Oktober: sjoelen en kegelen bij Kreuz in Wohlen. 
 November: wintermaaltijd en eventueel bezoek aan Atelier Creaviva 

in Paul Klee Zentrum 
 December: Sinterklaas met intocht 

 
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. Hilde 
Buchs geeft aan dat de koffie-ochtend weer nieuw leven ingeblazen zal 
worden. 
 

  



8 Lustrum 
 Eind augustus: muziekavond 
 Herfst: Uitje naar een nog nader te bepalen locatie 
 Roelof Smit: Vraag is wat je wil? Iets doen aan de 

verhouding/uitwisseling NL-CH? Bijvoorbeeld Prof. Holenstein vragen 
om een lezing te houden. Roelof Smit kan wel helpen met de 
organisatie. Gerard de Braaf neemt contact met Roelof Smit op. Het 
voorstel wordt dankend aangenomen 
 Uitstap naar Canal de Roche: oorspronkelijk een project om 

verbinding van NL naar Genua te maken. Misschien leuk om hier iets 
te organiseren 

9 Varia 
 Do van Dieyen wil wel eens bij de Zürich-Ecke en Basler-Ecke langs 

gaan 
 Ida Wassmer stelt voor de contributie te verhogen vanwege het 

lustrum. Dit voorstel wordt niet aangenomen 
 Ook het voorstel om een verlies in de begroting aan te passen voor 

het lustrum wordt niet aangenomen, aangezien dit in de reeds 
aangenomen begroting al is gebeurd 

10 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:38 uur. 

 
Voor de notulen 
 
Milou Mumenthaler 
 
Liebefeld, 25 maart 2017 
 
 


