VERENIGING ONS AMSTERDAM
Opgericht 8 september 1949. Statuten notarieel vastgelegd op 6 april 1981, gewijzigd op 4 november 2010
en op 3 juni 2014.

NOTULEN VAN DE 70E ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
VERENIGING ONS AMSTERDAM, GEHOUDEN OP WOENSDAG
24 APRIL 2019 IN DE BOVENZAAL VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE
HALLEN, HANNIE DANKBAARPASSAGE 10 TE AMSTERDAM.
Aanwezig totaal 30 leden, waarvan 5 bestuursleden, te weten de heer Theo Kersten,
voorzitter, de heer Hans Wilders, penningmeester, de heer Kees Glimmerveen, secretaris,
mevrouw Monique van Roode, bestuurslid en de heer Ton de Graaf, bestuurslid.

1. Opening:
De heer Theo Kersten, hierna te noemen de voorzitter, opent de vergadering en hij
heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter meldt dat wij na afloop van deze vergadering kunnen gaan genieten van
een lezing door Simon Giling over de architect Richard Buckminster.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
De heer Kees Glimmerveen, hierna te noemen de secretaris, deelt mee dat er
18 berichten van afmeldingen zijn binnen gekomen.
Van de heer Frank Scholing en mevrouw E. Schooneveldt-Kramer is een getekend
exemplaar van het verslag van de Kascommissie ontvangen.
Zie daarvoor verder punt 6.
3. Notulen van de 69e Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018:
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Verder zijn de notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2018:
Namens Oost merkt de heer Jan Dijk op dat in tegenstelling tot hetgeen in de 1 e alinea
van bladzijde 3 van het jaarverslag wordt gesuggereerd, in bijna alle gevallen de grote
kerkzaal in De Bron wordt gebruikt.
De heer Anton Bakker deelt mee dat uit het laatste deel van bladzijde 2 niet
geconcludeerd moet worden dat er geen nieuw coördinator nodig zal zijn.
De voorzitter bevestigt dat die conclusie zeker niet is getrokken.
Voorts was er enige verwarring over de vraag of het jaarverslag wel vastgesteld moet
worden. De heer Frank Scholing geeft duidelijkheid: volgens artikel 19, lid 3 moet dat
wel gebeuren. Het jaarverslag wordt vervolgens onder dankzegging van de secretaris
en alle anderen, die een bijdrage hebben geleverd, vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester over 2018:
De voorzitter deelt mee dat dit verslag geen bijzonderheden bevat.
Naar aanleiding van een opmerking van de heer Anton Bakker wordt vastgesteld dat
op bladzijde 4 van het financieel verslag de kosten van Excursies en Losse verkoop
lezingen voor 2018 zijn verwisseld. Er zijn over het verslag verder geen opmerkingen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inspanningen.

6. Verslag van de Kascommissie over 2018:
De kascommissie bestond dat jaar opnieuw uit mevrouw E. Schooneveldt-Kramer en
de heer Frank Scholing.
Naar aanleiding van dit verslag keurt de vergadering het verslag van de
penningmeester goed.
7. Verlenen decharge aan penningmeester en Algemeen Bestuur:
Het Algemeen Bestuur wordt hiermee door de vergadering gedechargeerd.
8. Benoeming lid Kascommissie voor het boekjaar 2019:
De heer Frank Scholing deelt mee dat mevrouw E. Schooneveldt-Kramer, die
vanavond niet aanwezig kan zijn, bereid is komend jaar deel uit te maken van de
Kascommissie. De termijn van de heer Scholing is verstreken.
Tijdens de vergadering meldt niemand zich voor de daardoor open gevallen plek.
Vervolgens verklaart de heer Scholing bereid te zijn opnieuw plaats te nemen in de
Kascommissie. De voorzitter dankt zowel de heer Scholing als mevrouw
Schooneveldt-Kramer voor hun inspanningen en hun bereidheid deze taak ook
komend jaar te vervullen.
9. Begroting 2019:
De penningmeester deelt desgevraagd mee, dat voor deze begroting opnieuw het
eerste half jaar als basis heeft gediend en dat er dit jaar een post van € 8.000,= is
opgenomen voor de viering van het jubileum. Dat is een eenmalige uitgave.
Een deel daarvan komt uit de legaten.
Ook dit jaar wordt de contributie niet verhoogd, aangezien het eigen vermogen
minimaal 3 keer het totaal van de ontvangen contributie bedraagt.
De begroting wordt vervolgens vastgesteld en akkoord bevonden.
10. Jubileum op zaterdag 21 september 2019:
De voorzitter deelt mee dat in 2018 door het bestuur een jubileumcommissie is
ingesteld. Deze bestaat uit de leden de heer Robert Simons en de heer Bert Kreber
met, vanuit het bestuur, ondersteuning door mevrouw Monique van Roode.
Aangezien het jubileum een vast agendapunt in de bestuursvergaderingen is geworden,
hebben beide heren deze vergaderingen voor dat punt bijgewoond.
De samenwerking is tot nu bijzonder plezierig verlopen. Het voorlopige programma
ziet er zeer aantrekkelijk uit.
Uitgangspunt is dat de lustrumviering primair bestemd is voor de leden.
De viering vindt plaats in de Waalse kerk en de aanvang zal waarschijnlijk om 13.00
uur zijn.
Concretere informatie over het programma en de kaartverkoop zal medio juli a.s.
worden verspreid.

11. Benoeming erelid:
Vanwege de enorme verdiensten van de heer Dik van Dijk gedurende de afgelopen
decennia als bestuurder in diverse functies en sedert 2012 als redacteur, samen met
Dini de Braal, van het programmaboekje heeft het bestuur gemeend hem bij de
vergadering voor te dragen als erelid.
De vergadering heeft die voordracht met algemene stemmen en onder enthousiast
applaus aanvaard.
De heer van Dijk zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden.
Tijdens de lustrumviering zal hem de bijbehorende oorkonde worden uitgereikt.
12. Wat verder ter tafel komt
Er zijn verder geen onderwerpen ter bespreking ingebracht.
13. Rondvraag:
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
14. Sluiting:
De voorzitter sluit deze vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid en
bijdrage(n) en kondigt een korte pauze aan waarna de lezing van Simon Giling gaat
plaatsvinden.

