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JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ONS AMSTERDAM
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2015 (1 januari 2015 tot en met 31 december 2015)
Bij aanvang van het jaar bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Monique van Roode
Voorzitter:
Simon Giling
Duovoorzitter:
Bep Scheffer
Secretaris:
Hans Wilders
Penningmeester:
Na de algemene ledenvergadering van 22 april 2015 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Theo Kersten
Voorzitter:
Bep Scheffer
Secretaris:
Hans Wilders
Penningmeester:
Monique van Roode
Lid:
Ton de Graaf
Lid:
Martin van Hell
Lid:
Helaas heeft Martin van Hell eind 2015 moeten afhaken om gezondheidsredenen.
Het bestuur heeft ook dit jaar weer haar uiterste best gedaan om samen met alle medewerkers de
nodige resultaten te behalen.
De programmaboekjes zagen er weer geweldig uit met een prachtig en overzichtelijk aanbod aan
activiteiten. Ook de website mocht er zijn. Veel positieve reacties weer van de leden ontvangen.
De nieuwe manier van aanmelden voor excursies en cursus was even wennen voor de leden. Nu niet
meer de mogelijkheid om het per post te doen. Alleen via de website. Zij moeten de aanmeldingsformulieren uitprinten en meenemen als toegangsbewijs bij een excursie of wandeling. Dit gaf in het
begin wat problemen maar bij het tweede seizoen gingen de aanmeldingen aanmerkelijk soepeler.
Per telefoon heeft de heer Wilders meerdere leden geholpen met het aanmelden. Dus ook daar wordt
aan gedacht.
De werkgroepen functioneren prima, zij vergaderen afzonderlijk maar ook een paar keer per jaar
gezamenlijk met het Algemeen Bestuur om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de
vereniging en feeling met elkaar te blijven houden. Dit jaar gebeurde dat op 11 maart 2015 in de
bovenzaal van de Augustanakerk (helaas voor de laatste keer) en op 23 september 2015 in een lokaal
van de Volksuniversiteit van Amsterdam.
Het Algemeen Bestuur kwam officieel vier keer bij elkaar; op 18 februari 2015 in de oude samenstelling en op 14 april, 21 september en 7 december 2015 in de huidige samenstelling op verschillende locaties, met tussentijds nog enkele onofficiële werkoverleggen.
Het Huishoudelijk Reglement moest nog een aangepaste versie krijgen. Daar is de voorzitter, de heer
Kersten, druk mee bezig geweest en het kan nu worden voorgelegd aan de leden.
Bij de ledenadministratie ziet het ledenverloop er als volgt uit:
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De vereniging heeft 4 ereleden, namelijk: mevrouw A. de Braal, de heer J.H. van Tongeren, de heer
J.A. Wiersma en mevrouw M.L. Lange.
30 maart 2015 was de laatste avond van de Cursus 2014-2015. De Cursus stond onder leiding van Simon Giling en Monique van Roode en bevatte 10 lezingen. Aantal ingeschreven deelnemers: 120.
Gedurende de eerste maanden van 2015 waren de onderwerpen: Dutch Design en Fotografie. Maar ook
Suzanne Roelofs was goed vertegenwoordigd met haar boeiende lezingen over duurzaam bouwen en Scandinavisch design. Simon Giling tot slot met een lezing over het kopiëren van het werk van andere schilders,
tot hoe ver kun je gaan?
Met het nieuwe cursusjaar een aantal andere onderwerpen. Zoals over de schilder William Turner, over de
zintuiglijke beleving van je omgeving en over Luminisme in Nederland en België.
Wandelingen en excursies werden vanuit de cursus ook georganiseerd, zoals het bezoek aan Castrum Peregrini; Simon met een wandeling in Amsterdam langs de huizen van Gerard Reve met de nodige verhalen
over deze man en de ArtZuid route in Amsterdam stond ook op het program. Een busreis naar de Van Nelle
Fabrieken in Rotterdam en een busreis naar radio Kootwijk werd georganiseerd. Alles met enthousiasme
door de leden beleefd.
Daarnaast is er de Werkgroep Lezingen/Excursies, zij vertegenwoordigt de afdelingen noord, zuid, oost en
west, die per afdeling de lezingen en excursies blijven organiseren.. Lezingen werden gehouden op vier verschillende locaties. Gemiddeld aantal bezoekers verschilde per locatie: 35 tot 50 bezoekers. De nieuwe locatie van de bovenzaal van de Bibliotheek van De Hallen trekt ook jonger publiek. Wat de excursies betreft:
ook dit jaar was er weer een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod. De excursies waren over het algemeen zeer
snel volgeboekt, zodat extra mogelijkheden moesten worden georganiseerd om teleurstelling te voorkomen.
Totalen: aantal lezingen: 32, waarvan 1 middaglezing; aantal excursies: 111, waarvan 37 wandelingen.
Een greep uit de activiteiten van de verschillende afdelingen:
Noord:
De lezing over de tuinen van Landgoed op De Haar met daarop volgend de excursie ernaartoe. Het instituut voor sterrenkunde werd bezocht. Een lezing over de Hermitage. Een lezing over de nieuwe zeesluis in
IJmuiden, die er gaat komen. De lezing over het Centraal Station, het paleis van de reiziger genoemd, met
daarop volgend ook een excursie ernaartoe, beslist favoriet, want er moest in ijltempo een rondleiding bijgeboekt worden. En dan de boeiende wandeling over Kattenburg en omgeving, onbekend terrein voor veel
leden.
Oost:
De lezingen over Plantagebuurt en Transvaalbuurt met daarop volgend een wandeling door deze beide
buurten. Ook Majoor Bosshardt stond op het programma met een interessante wandeling. Tijdens een rondleiding in het “Waldorf Astoria”hotel even de luxe sfeer beleven en proeven. En dan een excursie naar Monnikendam met zijn leuke huisjes en prachtige klokkentoren en klokkenspel. En na de restauraties van zowel
Stedelijk als Rijksmuseum waren deze gebouwen beslist een bezoek waard.
Zuid:
Lezingen over de “kathedraal van de Nachtwacht”(het Rijksmuseum), over beelden in Amsterdam en over
fonteinen in Amsterdam. Een rondrit door Noord-Holland stond op het programma. Een bezoek aan het pijpmuseum. Een wandeling langs de Amstel in het spoor van Rembrandt. En zeer de moeite waard, een bezoek
aan “De Burcht”, door Berlage gebouwd in opdracht van de eerste vakbond van Nederland. De Algemene
Nederlandse Diamantbewerkersbond.
West:
Bezoek aan het Lloydhotel met het daarnaast gelegen Koffiehuis van de KHL. En na het grote succes van
het jaar daarvoor nu ook weer De Roode Bioscoop met de Movies op het program. Lezing over de Staatsliedenbuurt met daaraan verbonden een wandeling, maar ook een fietstocht door Buitenveldert. Een bezoek aan
het Molenmuseum (niet te verwarren met het Zaans museum) met daarna een bezoek aan molen “De Bleke
Dood” in Zaandam. Na de voltooiing van de Nieuwe Hallen (vroegere tramremise) daar natuurlijk een ex-

cursie georganiseerd. Prachtig vorm gegeven door architect Van Stigt. Een bezoek aan huis De Pinto als slot.
De Werkgroep PR kreeg weinig voet aan de grond bij de diverse media. Wel vermelding van onze lezingen
in de NRC, dit trok nieuwe bezoekers en daaruit volgend ook verscheidene nieuwe leden. Flyers en boekjes
deponeren bij bioscopen, theaters en openbare gebouwen gaf bekendheid aan onze vereniging. De Open Monumentendagen hebben wij dit keer aan ons voorbij laten gaan. Door een nieuwe vorm van organiseren van
deze dagen konden wij ons niet manifesteren met een kraam. In 2016 zullen wij hier alert op zijn.
De nieuwsbrieven van Ton Brosse zagen er zeer verzorgd uit.
In augustus 2015 is de werkgroep Oog & Oor van start gegaan. Vergaderlocatie is restaurant La Place in de
OBA. De oorspronkelijk beoogde naam Future bleek te veel onduidelijkheid te wekken en werd daarom
gewijzigd. De werkgroep vormt een denktank die thema’s voor lezingen, excursies en cursus voorstelt over
zaken die in de nabije toekomst zich in Amsterdam zullen voordoen. Het idee is dat de vereniging hierdoor
in zijn programmering beter op deze toekomstige actualiteit zal kunnen inspelen.
Het programmaboekje verscheen twee maal, nl. eind december 2014 en in augustus 2015.
Redactieleden van het programmablad zijn Dik van Dijk en Dini de Braal. Zij maakten dat het blad er uitermate verzorgd uit zag. Ook zorgden zij voor toelevering voor de website.
Eindredactie: bestuurslid Monique van Roode. Vormgever: De heer Kees Reniers.
De website van de vereniging zag er weer goed uit, voorzien van onderwerpen die op de vereniging van
toepassing zijn. Het hele programma van cursus, lezingen en excursies werd op de website gezet, aanmelden
voor excursies en cursus kon in het winkelmandje. Het programma werd door Marc Willemsen op de website gezet, aangeleverd door de redactie van het programmablad. Kees Reniers houdt de website bij.
De kascommissie bestond over 2015 uit de heren Hugo Homeijer en Koos van der Wolf.
De contributie bedroeg ook over 2015 € 10,00 per jaar per automatische incasso; wanneer men er de voorkeur aangaf zelf te betalen, dan € 14.00. Voor nieuwe leden geldt alleen nog contributie-inning via automatische incasso. Er bestaat geen contributievoordeel meer wegens gezinslidmaatschap.
Rooster van aftreden:
Bep Scheffer, secretaris :
per 1-4-2016 (blijft nog wel werkzaam in diverse werkgroepen)
Hans Wilders, penningmeester: per 1-4-2018
Vacatures: vrijwilligers voor de diverse werkgroepen.
Het afgelopen jaar was een succesvol jaar, veel nieuwe leden erbij. Tot slot graag een woord van dank aan
allen die zich ingezet hebben ten einde een lang bestaan van de vereniging te waarborgen.
Bep Scheffer,
secretaris

