JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ONS AMSTERDAM
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2017 (1 januari 2017 tot en met 31 december 2017)
Het bestuur bestaat dit jaar uit de volgende leden:
Voorzitter:
Theo Kersten
Secretaris:
Kees Glimmerveen
Penningmeester:
Hans Wilders
Lid:
Monique van Roode
Lid:
Ton de Graaf
.
Het bestuur heeft ook dit jaar haar uiterste best gedaan om samen met alle medewerkers de
nodige resultaten te behalen.
De programmaboekjes zagen er opnieuw geweldig uit met een prachtig en overzichtelijk
aanbod aan activiteiten. De website blijft positieve reacties opleveren.
De diverse activiteiten, zoals excursies, rondleidingen en wandeling blijven onverminderd
populair, hetgeen betekent dat veel van die activiteiten snel zijn volgeboekt.
Dat heeft ook tot minder positieve reacties geleid. Dit probleem blijft een aandachtspunt voor
het bestuur en voor alle vrijwilligers.
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
22 maart 2017
en op 21 september 2017 in een zaal van Huis van de Wijk de Banne in
Amsterdam Noord.
Het Algemeen Bestuur kwam officieel drie keer bij elkaar: op 16 maart, op 1 augustus en op
31 oktober 2017 op verschillende locaties met tussentijds nog enkele onofficiële
werkoverleggen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2017 is afgesproken dat het bestuur een
rooster van aftreden zal opstellen. Dit om in de toekomst te voorkomen dat er lacunes in de
bezetting van
het bestuur zullen ontstaan.
Bij de ledenadministratie ziet het ledenverloop er als volgt uit:
Aanvang 2017
Bij
Af
Gesaldeerd
Leden: 1402
119
86
33

Eind 2017
1435

De vereniging heeft 3 ereleden, namelijk: mevrouw A. de Braal, de heer J.H. van Tongeren
en de heer J.A. Wiersma.
In 2017 stonden in het eerste halfjaar vier actuele cursus-excursies op het programma,
waaronder de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, genaamd Machinespektakel van Jean
Tinguely
en een repetitie van het Nederlands Kamerorkest van de opera A Dog’s Heart die
op 22 april 2017 in première ging.
Vanaf september stopten wij met het in 1 keer aanbieden van 10 lezingen; het is lastig om
over zo’n lange termijn (van september tot mei) actueel te blijven.
Voortaan zal er daarom telkens slechts een serie van 5 lezingen in het voor- en
najaarprogramma zijn opgenomen.
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Met deze werkwijze kunnen we op kortere termijn inspelen op onderwerpen die zich in de
stad voordoen en tegelijkertijd voor onze leden interessant zijn.
Voor het najaar stonden opnieuw actuele onderwerpen in de schijnwerpers, zoals een lezing
over Hollandse Meesters uit de Hermitage van St. Petersburg en aansluitend een rondleiding
in de Hermitage en een lezing over de architect Rem Koolhaas.
Daarnaast was er een lezing over De Stijl en Metz & Co. De geplande tentoonstelling in het
Stedelijk werd helaas afgeblazen vanwege interne perikelen binnen het museum.
Onze lezingen worden nog steeds door een grote schare trouwe fans bezocht met ook steeds
nieuwe gezichten door de aandacht die in het NRC aan onze bijzondere lezingen wordt
geschonken.
Voor ons is dat een extra aanmoediging om hiermee 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 31 lezingen met gemiddeld 40 tot 50 bezoekers, soms met uitschieters naar
60 of 70 bezoekers.
Wat de excursies betreft: ook dit jaar was er weer een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod.
Er waren in 2017 96 excursies waarvan 50 wandelingen.
Het is in dit verslag eerder opgemerkt en het speelde ook vorig jaar: de excursies waren snel
vol geboekt. Dat is helaas de keerzijde van het succes. Alles wordt door alle vrijwilligers in
het werk gesteld om dit probleem op te lossen.
Hieronder volgt een greep uit de activiteiten van de verschillende afdelingen:
Noord:
Bijzondere lezingen waren bijvoorbeeld die van de hoofdredacteur van De Amsterdamse
Bosatlas en van Jeroen Slot als hoofd van de afdeling Statistiek van de gemeente Amsterdam,
maar ook de lezingen van Cees Schreurs over De Bataafse Republiek en van Jan Broekhuizen
met “Op zoek naar de compagnie” waren de moeite waard.
Als excursies zijn die door Klaartje Groot met de Multatuli wandeling, het bezoek aan het
Tsaar Peterhuisje en de rondleidingen door Theater Tuschinsky zeer vermeldenswaardig.
Jammer dat van die laatstgenoemde 1 excursie niet kon doorgaan vanwege ziekte van 1 van
de gidsen.
Tevens moeten we de nadruk leggen op het feit dat Pieter Kreijger zijn honorarium voor zijn
mooie lezing over de Vergeten Oorlog van 1799 doneerde aan onze vereniging.
Kees Ploeg heeft een aantal jaren een centrale rol gespeeld in de organisatie in Noord.
Helaas is hij eind 2017 met deze werkzaamheden gestopt. Terecht natuurlijk dat op gepaste
wijze afscheid van hem is genomen.
Oost:
Voor de lezingen van Oost moet steeds vaker worden uitgeweken van de kleine zaal naar de
kerkzaal in verband met de grote toeloop. Dat kan ook niet anders als je bijvoorbeeld Sabine
Lebecque op het programma hebt staan met een bevlogen lezing over bebouwing rondom het
IJ of een lezing over de geschiedenis van de diamant door Karin Hofmeester.
Robert Schillemans hield een interessante lezing over de schilders Gerard de Lairesse en
Jacob de Wit.
Arjan Kikkert hield een boeiend betoog over de totstandkoming van het Noordzeekanaal.
In een huis aan de Overtoom werd een prachtig intiem concert gegeven door de pianiste
Mirsa Adami
De Erfgoedwandeling over het slavernijverleden was niet alleen actueel, maar ook interessant.
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West:
Jacques Klöters trok samen met Ruud van Lieshout een volle zaal in De Hallen met prachtige
verhalen en anekdotes over het Amsterdamse lied en wat te denken van de interessante lezing
over het Oude Schiphol door Johan van Tuyl.
De rondleidingen door het Havengebouw waren zeer populair net als de bustochten door de
Westelijke Tuinsteden. Wendeline Dijkman verzorgde een prima wandeling over Het Rokin,
waar de zoveelste gedaantewisseling duidelijk begint te worden.,
Zuid:
Ook in Zuid blijven de lezingen en excursies onverminderd populair. Dat is ook niet zo gek
als je lezingen over het Oost-Indisch Huis door dr. L.J. Wagenaar hebt georganiseerd en als
Martin Ribbens verteld heeft over het Amsterdam van Jan Six. Paul Morel trok eveneens
positieve aandacht met zijn lezing over Stadsherstel Amsterdam BV.
Er waren excursies van verschillende aard, zoals de rondleiding door Museum Huis van Hilde
in Castricum, de rondleiding door het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum en, niet
te vergeten, de rondleiding over Marine terrein Kattenburg.
Het was voor de werkgroep PR een regelmatig jaar waarin zij is geslaagd de Nieuwsbrieven
regelmatiger te laten verschijnen
Dankzij de regelmatige werving in de Nieuwsbrief is het dankzij PR gelukt het aantal
vrijwilligers binnen onze vereniging iets te laten toenemen.
De werkgroep gaat door met die werving, aangezien er nog altijd vrijwilligers nodig zijn.
Bijvoorbeeld het vertrek van de eerder genoemde Kees Ploeg moet nog altijd worden
opgevuld.
Voor de werkgroep PR onderhoudt Bep Scheffer al weer een hele tijd het contact met de NRC
en
dat verloopt nog steeds prima.
Ook dit jaar is weer deelgenomen aan de Open Monumentendagen en opnieuw was dat een
succes.
Dat was ook te danken aan onze plek in de Bazel.
In de werkgroep Oog & Oor houdt men zich bezig met het inspelen op gebeurtenissen in de
stad.
Het is heel belangrijk daarbij geen voor de vereniging interessante onderwerpen te missen.
De leden van de werkgroep hadden een soort databank met onderwerpen voor lezingen en
excursies, maar langzamerhand heeft men dat gewijzigd in een relatief beperkt aantal
onderwerpen, die interessant kunnen zijn voor lezingen en excursies.
Het programmaboekje verscheen twee maal, nl. eind december 2016 en augustus 2017.
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.
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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 loopt op goed.
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.
De snelheid waarmee de diverse activiteiten ook nu weer waren volgeboekt, blijft een punt
van aandacht voor het bestuur en de vrijwilligers.
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 2017 over 2016 uit de heren H. Homeijer en F. Scholing.
In 2017 kon de contributie weer op € 10,= worden gehandhaafd.
Graag willen wij besluiten met iedereen te bedanken voor de inzet die ertoe heeft bijgedragen
dat 2017 opnieuw een succesvol jaar is geworden voor onze vereniging.
Namens het
bestuur
Kees Glimmerveen
secretaris
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