JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ONS AMSTERDAM OVER HET VERENIGINGSJAAR 2020
(1 januari 2020 tot en met 31 december 2020)
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende leden:
Voorzitter : Theo Kersten (de facto tot 01-11-2020); Bert Kreber (de facto vanaf 01-11-2020)
Secretaris : Kees Glimmerveen (de facto tot 01-11-2020); Martine Cornelisse (de facto vanaf 01-112020)
Penningmeester : Hans Wilders
Lid: Monique van Roode
Lid: Ton de Graaf
Lid: Theo Kersten (de facto vanaf 01-11-2020, na het voorzitterschap)
Na het geslaagde lustrumjaar ging de vereniging weer verder met het aanbieden van een programma
van lezingen en excursies. Het mooie programmaboekje voor de eerste helft van het jaar viel rond de
jaarwisseling bij de leden in de bus.
MAAR per 13 maart 2020 ging vanwege de Corona-pandemie de eerste lock down in: alle lezingen,
excursies en vergaderingen moesten worden afgelast. In de maanden daarna is er steeds nagedacht
over het doorschuiven van activiteiten en het bedenken van tussentijdse mogelijkheden. Hierbij
bleek uiteindelijk dat online-oplossingen ons kansen boden.
Bijeenkomsten AB:
Het Algemeen Bestuur kwam op 17-02 (“gewoon”) en op 19-06 en 10-07 (“met 1,5 meter afstand”)
bijeen. Daarna vonden per ZOOM vergaderingen plaats op 17-11 en 15-12.
Algemene Ledenvergadering
Er is nagedacht over het Corona-proof vergaderen met theateropstelling en aanmeldingslijsten. En
over methoden om niet-aanwezigen te kunnen laten stemmen (o.a. via machtigen). Maar op 17-102020 moest de voorzitter in een brief aan de leden melden dat het helaas niet mogelijk was gebleken
om een ALV te organiseren. Om toch verder te kunnen werken had het Bestuur een aantal
voorlopige besluiten genomen, waarop de leden konden reageren via voapeiling@gmail.com
Het betrof:
- het jaarverslag van de secretaris over 2019, voorlopig besluit: goedgekeurd
- het jaarverslag van de penningmeester over 2019, voorlopig besluit: goedgekeurd
- de begroting 2020, voorlopig besluit: goedgekeurd
- de terugtreding en vervanging van secretaris en voorzitter per 1 november
- benoeming van Bert Kreber als voorzitter en Martine Cornelisse als secretaris per 1 november. Een
formele installatie kan pas plaatsvinden wanneer er in een ledenvergadering nieuwe verkiezingen
hebben kunnen plaatsvinden.
Per 26-10-2020 waren er 23 grotendeels positieve reacties van leden op de peiling ontvangen, die
door Theo Kersten tot een overzicht zijn verwerkt.
Ereleden:
De vereniging heeft thans drie ereleden:
mevrouw A.de Braal, de heer J.H.van Tongeren en de heer D.A.van Dijk
vrijwilligers
Het werk voor de vereniging wordt verricht door bijna 40 vrijwilligers (inclusief de bestuursleden),
bijgestaan door twee freelance beroepskrachten, Marc Willems (ict) en Kees Reniers (website en
vormgeving).
De nieuwe voorzitter, Bert Kreber, heeft met alle vrijwilligers telefonisch kennisgemaakt en
bewerkstelligd dat vrijwel allen inmiddels aan ZOOM-vergaderingen deelnemen.
Op 2-12-2020 vond voor het eerst een bijeenkomst met de vrijwilligers plaats via ZOOM. Er werd
overlegd over de nieuwe ontwikkelingen en er werden plannen gemaakt voor online-activiteiten in

2021. Voor de nieuwe procedures werden stappenplannen opgesteld.
Na een oproep in de nieuwsbrief is een nieuw groepje gevormd dat zich gaat bezighouden met de
techniek van de livestream. Een oproep voor iemand die zich over de facebook-pagina kan
ontfermen heeft nog geen resultaat gehad. Als eindejaarsattentie is aan de vrijwilligers een set
beroemde foto’s van Kors van Bennekom toegezonden.
Ledenadministratie:
Toegang tot het ledenbestand hebben alleen de penningmeester Hans Wilders en de houder van de
ledenadministratie Hans Maréchal. Het ledenverloop zag er als volgt uit:
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Programmaboekje en website:
Het programmaboekje, onder redactie van Dik van Dijk en Dini de Braal verscheen dit jaar helaas
slechts éénmaal.
De website wordt verzorgd door Dik van Dijk en Hans Wilders met steun van Kees Reniers en Marc
Willemse.
Nieuwsbrieven
Nu er voor de tweede helft van het jaar geen programmaboekje kon worden gemaakt, was de
Nieuwsbrief extra belangrijk als middel om de band met de leden te onderhouden. De Nieuwsbrief
wordt samengesteld door Ton de Graaf van de werkgroep PR en verscheen 2 maal. In de tweede
nieuwsbrief werd - naast het culturele nieuws - geschetst hoe de vereniging op een nieuwe manier,
via online-lezingen en regelmatiger communicatie via mails en nieuwsbrieven, te werk zou gaan. Ook
werden alvast online-lezingen voor het nieuwe jaar aangekondigd. Hierbij werd uitgelegd hoe men
daaraan via ZOOM kan deelnemen. Ook werd aangekondigd dat de Vereniging zal zorgen dat er in de
toekomst bij excursies en rondleidingen gebruik gemaakt zal gaan worden van audiosystemen
waarbij mensen afstand houden en toch de gids goed kunnen verstaan.
Digitalisering
De toenemende digitalisering vereist ook bij de VOA aanpassingen. Er is een beperkt aantal VOAleden dat niet over e-mail beschikt. Dit is een probleem nu we steeds vaker via elektronische
nieuwsbrieven en via e-mail met elkaar moeten communiceren. Bij het inschrijven van nieuwe leden
is inmiddels bij aanmelding een email-adres verplicht gesteld. Aan de leden zonder e-mail is bij
uitzondering Nieuwsbrief 2020-2 per post toegezonden met daarbij een brief waarin men wordt
aangespoord om toch op een of andere manier te zorgen per mail bereikbaar te zijn. Nagedacht
wordt nog over een “buddy-systeem”.
Internet is niet alleen belangrijk voor de mededelingen, maar ook voor de boekingen. Tot nu toe
heeft Hans Wilders nog steeds telefonisch boekingen verricht voor mensen zonder internet.
Wat vond wèl doorgang in begin 2020
Voor de Cursus-lezingen had Monique van Roode een mooie nieuwe locatie gevonden: Het Joke Smit
College aan de Reijnier Vinkeleskade. Daar sprak op 26 februari Ann Demeester, directeur van het
Frans Halsmuseum en op 4 maart sprak Simon Giling over Kunstenaarsdorpen. Beide lezingen
werden goed bezocht. Aan de technische voorzieningen moest nog wat gesleuteld worden.
Lezingen vanuit regio Noord georganiseerd: op 4 februari “De Heineken Collection” met daaraan
gekoppeld driemaal een excursie bij Heineken, op 3 maart “De Pijp, monument van een wijk” met
daaraan gekoppeld viermaal een wandeling door de Pijp.
Lezingen vanuit regio Oost georganiseerd: op 20 januari “Therèse Schwarze, een Amerikaans
element”, op 17 februari “De Lastage of: de Nieuwmarktbuurt”. Eind januari de rondleiding “De
Hortus maakt historie”.
Lezingen vanuit regio zuid georganiseerd: op 9 januari “Zondebok, een verhaal van liefde, moed en
macht in aanloop naar de 80-jarige oorlog”, op 13 februari: Oopjen en Marten Soolmans”. Eind
januari de excursie ”Een Rembrandt rondleiding in de Molen van Sloten” en eind februari een
rondleiding in Hotel Pulitzer

Lezingen vanuit regio West georganiseerd: op 28 januari “Glas- en keramiekrestauratie”, op 25
februari “Bomen in Amsterdam” en half februari een bezoek aan het Luther Museum.
Een geplande rondleiding door de Oude Kerk ging niet door omdat vanwege een tentoonstelling de
details van het interieur tijdelijk onzichtbaar waren geworden.
Bij al deze activiteiten is het Dik van Dijk die de planning maakt en in de gaten houdt, ervoor zorgt
dat er onderlinge afstemming plaatsvindt en dat er geen doublures optreden. Ook zamelt hij de
teksten in die nodig zijn voor het programmaboekje en de website.
Apart vermeld moet worden dat de regio Oost van alles geprobeerd heeft om in de loop van het jaar
een Corona-proof lezing te organiseren met een geheel uitgewerkt protocol. Ook kwam toen het
plan op om als proef deze lezing te “live-streamen”. De proeflezing in Oost is nu uitgesteld naar
voorjaar 2021.
Administratie en boekingen
Doordat een leverancier ophield te bestaan moest er een nieuw boekhoudsysteem in gebruik
genomen worden en er kwam een nieuw ledenadministratiesysteem ( Scipio, onderdeel van Hagru
BV). Het zijn 2 verschillende systemen, die aan elkaar gekoppeld zijn. Dit betekende dat alle leden
een nieuw lidnummer kregen, maar ook dat er nu gemakkelijker e-mails verstuurd kunnen worden.
Dit jaar was de druk op het boekingssysteem weer erg groot. Het programmaboekje was door velen
te laat ontvangen en de site ging wat te laat open. Hans Wilders moest vele leden per telefoon te
woord staan. Een besluit dat enige verlichting kan brengen is om alleen leden te laten boeken. Ook is
het goed om in de toekomst de verzending van het programmaboekje vanwege de kerstdrukte bij de
post te verschuiven van eind december naar de maand januari.
Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Frank Scholing en Ronald Fijn, is op 13 oktober 2020 bijeengekomen
in verband met het financiële jaar 2019.
Archief van de VOA
Ton de Graaf en Monique van Roode hebben ervoor gezorgd dat het archief van de VOA
ondergebracht is bij het Stads Archief Amsterdam.
Jacob van Lennep
Het in het jubileumjaar genomen besluit om door een de VOA bekostigde gedenksteen te plaatsen is
nog niet gerealiseerd.

