JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ONS AMSTERDAM
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2016 (1 januari 2016 tot en met 31 december 2016)
Op 1 januari 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter:
Theo Kersten
Secretaris:
Bep Scheffer
Penningmeester:
Hans Wilders
Lid:
Monique van Roode
Lid:
Ton de Graaf
Na de algemene ledenvergadering van 20 april 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter:
Theo Kersten
Secretaris:
Kees Glimmerveen
Penningmeester:
Hans Wilders
Lid:
Monique van Roode
Lid:
Ton de Graaf
Bep Scheffer is wel op allerlei andere gebieden actief gebleven binnen de vereniging.
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 dit jaar heeft de website weer veel positieve reacties van de leden opgeleverd.
De indruk bestaat dat het aanmelden voor de diverse activiteiten via de website steeds gemakkelijker
gaat. Wel heeft het succes zijn keerzijde, aangezien de populariteit van de diverse activiteiten tot
gevolg had dat vele excursies, wandelingen en rondleidingen snel waren volgeboekt.
Om daaraan het hoofd te bieden worden met ingang van 2017 het aantal excursies en dergelijke
uitgebreid.
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 om feeling met elkaar te blijven houden. Dit jaar gebeurde dat op 9 maart 2016 in een
lokaal van de Volksuniversiteit van Amsterdam en op 21 september 2016 in een zaal van Huis van de
Wijk de Banne in Amsterdam Noord.
Het Algemeen Bestuur kwam officieel drie keer bij elkaar; op 17 maart 2016 in de oude samenstelling
en op 25 juli en 19 oktober 2016 in de huidige samenstelling op verschillende locaties, met tussentijds
nog enkele onofficiële werkoverleggen.
Het Huishoudelijk Reglement is besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2016
en het reglement is tijdens die bijeenkomst vastgesteld.
Bij de ledenadministratie ziet het ledenverloop er als volgt uit:
Aanvang 2016
Bij
Af
Gesaldeerd
Leden: 1385
106
89
17

Eind 2016
1402

Op 26 augustus 2016 is ons erelid mevrouw M.L. Lange op 91 jarige leeftijd overleden.
Zij heeft lange tijd deel uitgemaakt van ons bestuur in de functie van penningmeester.
Ook op vele andere gebieden heeft zij veel voor de vereniging betekend.
De vereniging heeft nu nog 3 ereleden, namelijk: mevrouw A. de Braal, de heer J.H. van Tongeren
en de heer J.A. Wiersma.
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De Cursus richtte zich in 2016 steeds meer op de toekomstige gebeurtenissen in de stad.
We lieten graag belangrijke architecten zoals MECANOO, MVRDV, Felix Claus aan het woord.
Ook Natascha Drabbe vertelde ons over beroemde 20e-eeuwse architectenhuizen die nog steeds
kunnen worden bezocht en zij bood ons een kijkje in het bijzondere huis van Mart van Schijndel.
Daarnaast waren de lezingen van met name architectuurhistorica Suzanne Roelofs over
“gebedshuizenarchitectuur “ en ”moderne 21e -eeuwse architectuur in Europa” weer grote trekkers.
Er was een lezing over het werk van Jean Tinguely en daarmee werd ingespeeld op de grote Tinguerly
tentoonstelling in het Stedelijk Museum.
Een bezoek aan het Joke Smit College dat een renovatie uitvoert van geologische afbeeldingen op
wandbespanningen was een groot succes.
Vol trots konden wij een deel van het excursiegeld als crowdfunding overhandigen zodat verdere
restauratie mogelijk is.
In 2017 hopen wij op deze actuele wijze door te gaan.
Daarnaast is er de Werkgroep Lezingen/Excursies; zij coördineert de afdelingen noord, zuid, oost
en west, die per afdeling de lezingen en excursies blijven organiseren.
De lezingen werden gehouden op vier verschillende locaties.
Dit jaar waren er 32 lezingen met gemiddeld 40 tot 50 bezoekers, soms met uitschieters naar wel
80 of 90 bezoekers.
Wat de excursies betreft: ook dit jaar was er weer een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod.
Er waren in 2016 108 excursies waarvan 55 wandelingen.
De excursies waren, zoals eerder opgemerkt, over het algemeen zeer snel volgeboekt, zodat extra
mogelijkheden moesten worden georganiseerd om teleurstelling te voorkomen.
Het jaar 2016 was het jaar van 100 jaar Amsterdamse School en iedere afdeling had wel een aantal
activiteiten, die daar mee te maken hadden.
Hieronder volgt een greep uit de activiteiten van de verschillende afdelingen:
Noord:
Een lezing over wel of niet een brug over het IJ; een hoogtepunt was ook de lezing en de daarbij
behorende rondleidingen door het Scheepvaarthuis en er waren de wandelingen door de tuindorpen en
langs de Wallen met een stukje geschiedenis daarover.
Oost:
Daar werden de wandelingen over en rond de Dam en langs landgoed Frankendael georganiseerd.
Bovendien waren er populaire rondleidingen door de remise in de Havenstraat.
De lezing en excursies over de begraafplaats Beth Haim waren de moeite waard evenals de
rondleidingen door Sebas Baggelaar over de Amsterdamse School.
West:
Hier moeten we zeker de lezingen van Mark Zegeling over de KLM-huisjes en zijn bewoners
vermelden net als die over geschiedenis van de Joden in Amsterdam door Jeanette Loeb, die door Otto
Bleker over de gezondheidszorg en verloskunde in vroeger tijden en de wintervertelling door Simon
Giling over Nicolaas en Kerst.
Verder kunnen wij de grachtenwandelingen van Dik van Dijk (soms met veel regen) over stoepen en
deuren niet onvermeld laten net als het bezoek aan de Nieuwe Sint Bavo in Haarlem van Jos Cuypers.
Zuid:
Hier was de lezing door de directeur van de Hortus Botanicus, Taeke Kuipers, heel interessant, terwijl
die van banketbakker Holtkamp (een begrip) heel druk bezocht werd.
Verder zijn de rondleidingen door het Nieuw Huis, Kasteel Keukenhof en de Nuon Kolencentrale
Hemweg vermeldenswaard. Daarnaast heeft men de Rembrandtwandelingen langs de Amstel
georganiseerd vergezeld van een boekje dat door afdeling Zuid was samengesteld.
Helaas hebben we om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van Roel Vrees, die lang actief is
geweest voor afdeling Zuid.
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Namens de werkgroep PR onderhoudt Bep Scheffer het contact met de NRC en dat verloopt prima.
Bij de andere grotere media (Het Parool, Trouw) is weinig animo gebleken om iets te plaatsen.
Contact met de Echo Amsterdam Noord leek veelbelovend, maar steeds op het moment suprême
haakte men ondanks toezeggingen af. Redactie kopij gaat voor, was het stelselmatige antwoord.
De werkgroep PR coördineert de nieuwsgaring voor de Nieuwsbrief. De brief verschijnt vier maal per
jaar in maart, juni, september en december. De brief wordt als pdf naar de leden verstuurd.
Het is de bedoeling dat de brief te zijner tijd geïntegreerd zal worden in de website en onder supervisie
van het bestuur zal worden uitgebracht. Tot dit is gerealiseerd zal de brief als pdf verschijnen.
Dit jaar hebben wij gelukkig weer aandacht kunnen besteden aan de Open Monumentendagen op 10
en 11 september.
Dit jaar was het thema van de Open Monumentendagen in het kader van 100 jaar Amsterdamse
School. Wij hadden een plekje met onze informatietafel in het prachtige gebouw Het Sieraad.
Gewapend met een banner van onze Vereniging als blikvanger en diverse flyers en reclamemateriaal
hebben wij daar met plezier gestaan en de langslopende bezoekers aangesproken en hen in kennis
gebracht met onze vereniging. Verschillende bestuursleden lieten zich ook nog even zien. Diverse
mensen hebben zich ter plekke al als lid ingeschreven (16) en andere waren geïnteresseerd en wilden
later op de website verdere informatie inwinnen. Al met al een succesvolle dag. Natuurlijk zijn wij ook
op 9 en 10 september 2017 weer van de partij en hopen ook daar weer leden te werven.
Twee jaar geleden is groen licht gegeven voor de groep Future met het doel ideeën te verzamelen voor
de lezingen en de excursies en interessante onderwerpen niet te missen. Al gauw bleek de naam Future
niet makkelijk uit te leggen. De naam is daarom gewijzigd in Oog&Oor.
De leden van deze groep spannen zich in om op de hoogte te blijven van toekomstige ontwikkelingen
in en om Amsterdam, zodanig dat de werkgroep lezingen en excursies hieruit ideeën aangereikt krijgt
om voor onze leden vroegtijdig een nog interessanter programma te kunnen maken.
Het streven is om onze leden primeurs te kunnen bieden.
Daartoe kijkt en luistert deze groep naar de stad en omgeving en zoekt daarbij naar mogelijkheden
voor lezingen en excursies. Over de bevindingen wordt gerapporteerd aan de afdelingen en aan de
cursus in januari en mei, dus ruim voordat het programma bij u op de mat valt.
De knipselgroep die materiaal (fysiek en digitaal) aandraagt uit de pers en dergelijke, is een mooie
bron voor het op de hoogte blijven van wat er speelt in de stad.
Er kunnen ideeën en kopij voor activiteiten uitgehaald worden.
Verder wordt informatie over interessante websites verspreid alsmede een jaartallenlijst.
En er wordt gewerkt aan het intensiveren van onze contacten met frequent voor ons optredende
sprekers en gidsen.
Het programmaboekje verscheen twee maal, nl. eind december 2015 en eind augustus 2016.
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 bevatte opnieuw het hele programma van cursus, lezingen en excursies.
Het aanmelden voor excursies en de cursus via de website lijkt steeds beter te lopen.
Daarbij heeft Hans Wilders veel hulp verstrekt aan leden die meer of minder moeite hebben met
computers.
Het programma werd door Marc Willemsen op de website gezet, aangeleverd door de redactie van het
programmablad. Kees Reniers houdt de website bij.
Onze vereniging is ook te vinden op Facebook. Daar verzorgt Michelle van Fulpen onze pagina.
Via Facebook brengt zij een uitgebreid netwerk van mensen op de hoogte van onze activiteiten.
Ook excursies die nog niet zijn volgeboekt, worden op deze manier onder de aandacht gebracht.
De kascommissie bestond in 2016 over 2015 uit de heren H. Homeijer en K. v.d. Wolf.
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Ook in 2016 kon de contributie op € 10,= worden gehandhaafd.
De vrijwilligers die eind 2015 hebben gereageerd op de oproep in de Nieuwsbrief, hebben bijna
allemaal een plaats naar hun zin in de vereniging gevonden.
Daarmee is de organisatie op bijna alle fronten versterkt.
Onlangs is weer een actie voor nieuwe vrijwilligers op gang gebracht, want er zijn plekken die nog
versterking kunnen gebruiken.
Laat het weten als u iets voor de vereniging wilt doen.
Graag willen wij besluiten met iedereen te bedanken voor de inzet die ertoe heeft bijgedragen dat 2016
opnieuw een succesvol jaar is geworden voor onze vereniging.
Namens het bestuur
Kees Glimmerveen
secretaris
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