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NOTULEN VAN DE 68E ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
VERENIGING ONS AMSTERDAM, GEHOUDEN OP WOENSDAG
5 APRIL 2017 IN DE BOVENZAAL VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE
HALLEN, HANNIE DANKBAARPASSAGE 10 TE AMSTERDAM.
Aanwezig totaal 32 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 de gelegenheid zullen
hebben om in de benedenzaal het glas met elkaar te heffen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
De heer Kees Glimmerveen, hierna te noemen de secretaris, deelt mee dat er 3
berichten van afmeldingen zijn binnen gekomen.
Er zijn er geen ingekomen stukken.
De voorzitter deelt mee dat wij onlangs een legaat van € 2.000,= hebben ontvangen.
Het idee is om dat geld te besteden aan iets bijzonders, zoals een excursie die wij
anders nooit zouden kunnen organiseren of aan het 70-jarig jubileum in 2019.
Als er leden zijn met creatieve ideeën, dan hoort het bestuur dat graag.
3. Notulen van de 67e Algemene Ledenvergadering van 20 april 2016:
Zowel tekstueel als redactioneel zijn er geen opmerkingen.
Hiermee zijn de notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2016:
Er zijn geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt onder dankzegging van de secretaris
en alle anderen, die een bijdrage hebben geleverd, goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester over 2016:
De heer Hans Wilders, hierna te noemen de penningmeester, begint zijn toelichting
met de opmerking dat hij een blije penningmeester is, omdat onze vereniging er
gezond voor staat.
De kortlopende schulden betreffen nog te betalen huur voor de zaal van afdeling Zuid.
De huur zou verhoogd worden, maar daar is nog steeds geen bericht van ontvangen.
Ook moeten er nog kosten voor excursies voor afdeling Oost worden voldaan.
De vorderingen van € 4.000,= hebben betrekking op de vooruitbetaalde kosten voor
het boekje van de eerste helft van 2017.

6. Verslag van de Kascommissie over 2016:
De kascommissie bestond uit de heer Hugo Homeijer en de heer Frank Scholing.
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. Zij heeft de financiële
administratie van 2016 gecontroleerd en geen onjuistheden geconstateerd.
7. Verlenen decharge aan penningmeester en Algemeen Bestuur:
Het Algemeen Bestuur wordt hiermee door de vergadering gedechargeerd.
De voorzitter bedankt de heren van de kascommissie.
8. Benoeming Kascommissie voor het boekjaar 2017:
Reglementair treedt de heer Hugo Homeijer af. De heer Frank Scholing kan nog een
jaar aanblijven en hij stemt daarmee in.
Mevrouw E. Schooneveldt-Kramer meldt zich als nieuw lid van de kascommissie.
Zij was vorig jaar al reserve.
Thans is zij als lid van de kascommissie benoemd, hetgeen door de vergadering is
goedgekeurd.
9. Begroting 2017:
De penningmeester deelt mee, dat voor deze begroting opnieuw het eerste half jaar als
basis heeft gediend.
De begroting wordt vastgesteld en akkoord bevonden.
10. Huishoudelijk reglement:
De voorzitter deelt mee dat het huishoudelijk reglement is aangepast naar aanleiding
van de opmerkingen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016.
Sindsdien is er geen aanleiding geweest het huishoudelijk reglement aan te roepen.
Het bestuur zal volgend jaar een voorstel doen inzake het rooster van aftreden, omdat
er dan een lacune dreigt ten aanzien van de bezetting binnen het bestuur.
De vergadering heeft daar geen bezwaar tegen.
De heer Frank Scholing merkt wel op dat het handig zou zijn het aangepaste reglement
te verspreiden onder de leden. Dat zal gebeuren door het op onze website te plaatsen.
11. Wat verder ter tafel komt:
- De heer Jaap van der Meulen brengt onder de aandacht dat veel excursies zijn
volgeboekt en hij vraagt naar de mogelijkheid van een reservelijst;
de heer Hans Wilders antwoordt dat als een activiteit is volgeboekt, er al de
mogelijkheid bestaat aan te geven dat men die activiteit volgend seizoen opnieuw
zal laten plaatsvinden.
- De voorzitter deelt de vergadering ter informatie mee dat er signalen zijn
binnengekomen dat vroegere leden van de afdeling Noord, die zich een aantal
jaren terug hebben afgesplitst, opnieuw actief zouden willen worden voor onze
vereniging.
Die afsplitsing heeft destijds op een niet zo prettige wijze plaatsgevonden.
Desalniettemin stelt het bestuur zich op het standpunt dat onze vereniging een
open vereniging is en dat een ieder daar lid van kan worden, maar er kan geen
sprake zijn van activiteiten namens een aparte afdeling. Desgevraagd geeft de
voorzitter een korte uitleg van de oorzaken van die afsplitsing.
- Hiermee komt vanzelf ter sprake dat wij vrijwilligers nodig hebben. De voorzitter
deelt mee dat er onlangs een actie voor de werving van vrijwilligers is begonnen.

Vervolgens ontstaat een uitgebreide discussie over het binnenhalen van jonge
vrijwilligers. Allerlei ideeën daarover worden geopperd.
De heer Simon Giling benadrukt dat de vereniging meer zou moeten doen met
Facebook.
De heer Hans Maréchal stelt voor in het aanmeldingsformulier voor het
lidmaatschap te vragen waarom men lid gaat worden.
De heer Martin van Hell stelt voor een apart clubje, al dan niet binnen het bestuur,
op jongeren te richten.
De heer Jaap van der Meulen merkt op dat er meer succes is te halen in de
categorie van 35- tot 50-jarigen.
De heer Dirk Jan Kesteloo denkt dat door betere samenwerking met musea
wellicht nieuwe vrijwilligers gevonden kunnen worden en dat dan ook de
naamsbekendheid vergroot zou kunnen worden.
Mevrouw Bep Scheffer oppert contact op te nemen met organisaties die een link
naar onze site zouden kunnen plaatsen, zoals onze vereniging dat ook heeft naar
andere websites.
De voorzitter rondt dit onderwerp af met de opmerking dat wij de komende tijd
druk zullen zijn met dit onderwerp en dat het volgend jaar zeker weer ter sprake
zal komen.
12. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid en
inbreng en hij nodigt iedereen uit in de benedenzaal met elkaar het glas te heffen.

