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NOTULEN VAN DE 69E ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
VERENIGING ONS AMSTERDAM, GEHOUDEN OP WOENSDAG
18 APRIL 2018 IN DE BOVENZAAL VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE
HALLEN, HANNIE DANKBAARPASSAGE 10 TE AMSTERDAM.
Aanwezig totaal 41 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 Mondriaan.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
De heer Kees Glimmerveen, hierna te noemen de secretaris, deelt mee dat er
17 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 68e Algemene Ledenvergadering van 5 april 2017:
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
De heer Scholing merkt op dat in tegenstelling tot de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 2017 de zittingsperiode van een lid van de Kascommissie niet 2
maar 3 jaar is. In die notulen wordt melding gemaakt van het aanblijven van de heer
Scholing voor nog een jaar. Dat moet zijn nog 2 jaar.
Verder zijn de notulen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2017:
De voorzitter plaatst de opmerking over de 1e alinea waar staat dat het bestuur “haar”
uiterste best doet. Dat moet zijn “zijn” uiterste best. Verder zijn er 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 2017:
De heer Hans Wilders, hierna te noemen de penningmeester, merkt net als vorig jaar
op dat de vereniging nog steeds gezond is. Er zijn over het verslag geen opmerkingen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inspanningen.

6. Verslag van de Kascommissie over 2017:
De kascommissie bestond dat jaar uit mevrouw E. Schooneveldt-Kramer en de heer
Frank Scholing.
De voorzitter leest de conclusie van de kascommissie voor. 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.
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie.
8. Benoeming lid Kascommissie voor het boekjaar 2018:
De heer Frank Scholing en mevrouw E. Schooneveldt-Kramer hebben zich naar
aanleiding van het verzoek van de voorzitter bereid verklaard opnieuw lid van de
Kascommissie te zijn. De vergadering heeft hen derhalve opnieuw benoemd voor het
boekjaar 2018.
9. Begroting 2018:
De penningmeester deelt desgevraagd mee, dat voor deze begroting opnieuw het
eerste half jaar als basis heeft gediend. Naar aanleiding van een opmerking over de
toenemende reserves deelt de voorzitter mee, dat het bestuur geen aanleiding ziet de
tarieven voor het lidmaatschap en/of de excursies te wijzigen. Wellicht dat de reserves
in 2019 zullen verminderen als gevolg van de kosten voor een mooi jubileum.
De begroting wordt vervolgens vastgesteld en akkoord bevonden.
10. Jubileum in 2019:
Ofschoon het nog ver weg lijkt, wordt het langzamerhand tijd om met de
voorbereidingen te gaan beginnen. Daarom wil het bestuur op korte termijn een
commissie in het leven roepen.
Een ieder die daarvan deel wil uitmaken wordt opgeroepen zich bij de secretaris te
melden. Het bestuur wil echter wel de voorzitter en de secretaris van die op te richten
commissie benoemen. Zij zullen worden ondersteund door 1 lid van het bestuur.
11. Rooster van aftreden Bestuur:
De voorzitter geeft een toelichting op het stuk over dit onderwerp.
De vergadering keurt het voorstel goed voor het hanteren van een soepele interpretatie
op dit vlak van het Huishoudelijk Reglement.
11A. Aftreden en herbenoemen van 3 bestuursleden
De herbenoeming van mevrouw Monique van Roode, de heer Hans Wilders en de heer
Ton de Graaf wordt onder applaus goedgekeurd door de vergadering.

12. Wat verder ter tafel komt
De voorzitter deelt mee dat onderzocht wordt of het mogelijk is een maximum aan het
aantal boekingen te verbinden. Dan zouden gedurende de 1e 3 of 4 weken na het
uitkomen van het programmaboekje slechts 3 of 4 activiteiten per persoon geboekt
kunnen worden.
Verder zal regio West in oktober en november 2018 een en dezelfde wandeling 8 keer
houden, waar anders 2 verschillende wandelingen ieder 4 keer verdeeld over die 2
maanden zou worden georganiseerd.
Beide acties dienen als proef om het probleem van het snel volgeboekt zijn van allerlei
activiteiten zoveel mogelijk het hoofd te bieden.
13. Rondvraag:
- De heer Frank Scholing ontvangt al een tijd geen nieuwsbrief en ook de mail met
de aankondiging van deze vergadering is niet in zijn bezit. Dat wordt door de
secretaris uitgezocht.
- De heer Anton Bakker komt nog even terug op het rooster van aftreden. Hij
waarschuwt voor een eventuele luiheid, die tot gevolg kan hebben dat een
bestuurslid te lang blijft zitten. De voorzitter antwoordt dat daar scherp op wordt
gelet.
- Desgevraagd bevestigt de voorzitter dat er thans geen reserve lid van de
Kascommissie is; zijn oproep om zich daarvoor kandidaat te stellen blijft
onbeantwoord met als gevolg dat, indien dat nodig is, het bestuur iemand als
zodanig zal benoemen.
- De heer Gerard Dijkstra vraagt of er structurele samenwerking is met verenigingen
of instanties met dezelfde doelen. Diverse aanwezige vrijwilligers, zoals de heer
Anton Bakker en mevrouw Mies Wognum antwoorden dat dat op incidentele basis
regelmatig gebeurt.
- De heer Kloek herinnert aan de discussie tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 2017 over de verjonging. De voorzitter deelt mee dat het bestuur daar het
afgelopen jaar geen acties in heeft ondernomen. Daar ligt niet de hoogste prioriteit.
14. Sluiting:
De voorzitter sluit deze vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid en
bijdrage(n) en kondigt de lezing van Simon Giling aan.

