Vereniging Historisch Amstelveen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 21 april 2016

Aanwezig waren 24 leden, waaronder 6 bestuursleden (mevr. M.D.M. van Munster was afwezig).
Met kennisgeving waren afwezig: mevr. Ph. Kahmann-de Groot, mevr. N. de Waal-Brockhoff en dhr.
G.J.M.J. Lindeman.
1. Opening
De voorzitter, mevr. A.M. Brouwer-v.d. Wetering, heet de aanwezigen van harte welkom, waarna zij de
namen voorleest van de leden die met kennisgeving afwezig zijn. Tevens vraagt zij een moment van stilte
om de leden te herdenken waarvan bekend is dat zij tussen de jaarvergadering 2015 en deze
jaarvergadering zijn overleden. Het betreft de volgende personen: de heer J.A.C. Pelle, de heer A.L.M.
Andriessen, mevrouw H.A. Osterop, de heer C.H.M. Stokkel, de heer De Wijs, mevrouw Ch. BoerlageMuzerie, de heer E.C. van Schaik, mevrouw E. Peuscher, de heer H.J. van Nieuwkerk, de heer R. de
Wilde en de heer A.J. Willemsen.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat de leden net de 100ste Amstel Mare hebben ontvangen; een hele prestatie
van de redactie, waarvan dhr. P. van Schaik en mevr. M.D.M. van Munster vanaf het eerste uur
betrokken waren. Geweldig dat een overigens wisselende redactie al 25 jaar erin is geslaagd, een zeer
interessante Amstel Mare te produceren. Een kleine attentie is op zijn plaats. Waarna dhr. P. van Schaik
en dhr. W.J. Groeneweg een fles wijn krijgen. Mevr. M.D.M. van Munster en dhr. G.J.M.J. Lindeman
krijgen deze later vanwege afwezigheid op de vergadering.
De voorzitter meldt dat een PowerPointpresentatie met betrekking tot het verschijnen van het 100ste
nummer van de Amstel Mare wordt ontwikkeld voor de Bibliotheek Amstelland op het Stadsplein.
De voorzitter vertelt dat een nieuw historisch cahier van de VHA over Elsenhove onlangs is aangeboden
aan wethouder Bot. De VHA is nog bezig met het opbouwen van een fonds om de prenten aan te kopen
die vorig jaar zijn tentoongesteld vanwege het 25-jarig bestaan van de VHA. Tevens geeft de voorzitter
aan dat de VHA van plan is een excursie te organiseren naar het Stedelijk Museum Alkmaar vanwege de
tentoonstelling aldaar over G.W. van Blaaderen.
De VHA is in gesprek met de heer J.A. Mellegers en de heer E. Dumasy over samenwerking met
Amstelveense scholen. Op 7 mei doet de VHA mee aan het begeleiden van een wandeling door Elsrijk,
waarbij specifieke plekken worden aangedaan met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna de notulen bij acclamatie worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag VHA 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna het jaarverslag bij acclamatie wordt goedgekeurd.
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5. Financieel verslag 2015/begroting 2016
Staat van baten en lasten 2015
De staat van baten en lasten 2015 wordt zonder op- en aanmerkingen bij acclamatie goedgekeurd.
Balans ultimo 2015
De balans per 31 december 2015 wordt zonder op- en aanmerkingen bij acclamatie goedgekeurd.
Er zijn dus geen op- of aanmerkingen over het financieel verslag over 2015; en dit wordt dus
goedgekeurd met dank aan de penningmeester.
Decharge kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
Lid van de kascommissie dhr. W. Pel leest een verklaring van de kascommissie voor, waarin de
kascommissie de Algemene Ledenvergadering voorstelt het bestuur decharge te verlenen voor het in
2015 gevoerde financieel beleid. Hierbij benadrukt hij dat de boekhouding er netjes en correct uitziet. Hij
gaf wel als suggestie aan dat het welkom zou zijn als naast de huidige balans per 31 december 2015 ook
de balans per 31 december 2014 had gestaan. Het voorstel tot decharge wordt door de Algemene
Ledenvergadering overgenomen. De leden van de kascommissie worden voor hun werkzaamheden
bedankt.
De heer G.J.M.J. Lindeman treedt af als lid van de kascommissie en de heer W. Pel wordt door de
Algemene Ledenvergadering voor de tweede maal benoemd als kascommissielid. Tijdens de algemene
ledenvergadering diende niemand zich aan als nieuw lid van de kascommissie. Een nieuw lid wordt nog
gezocht.
Begroting 2016
De begroting van 2016 wordt zonder op- en aanmerkingen bij acclamatie goedgekeurd.
6. Herbenoeming bestuursleden
Het bestuur heeft voorgesteld de bestuursleden mevr. A.M. Brouwer-v.d. Wetering, mevrouw M.D.M. van
Munster, mevrouw A.M. Bulk-Bunschoten en de heer W.J. Groeneweg voor een nieuwe periode van drie
jaar te benoemen. Voor deze functies zijn geen kandidaten schriftelijk ingebracht. Bij acclamatie worden
allen voor een nieuwe periode van drie jaar benoemd.
Het bestuur deelt mede dat de heer L. Barlag de penningmeester zal ondersteunen en dat de heer W.
Groeneweg vice-penningmeester is.
7. Rondvraag
 Mevr. N. Dennenbroek-Ottenhof geeft een compliment voor het maken van het jaarverslag en
feliciteert de redactie met het volbrengen van 25 jaar Amstel Mare.
 De heer E. Dumasy merkt op dat diverse schoolklassen graag langs willen komen bij de VHA
om de veenspullen te bekijken.
 Mevr. A. Bulk-Bunschoten stelt voor om te komen tot een overleg tussen de VHA, de heer E.
Dumasy en de heer J.A. Mellegers met betrekking tot educatie van schoolklassen.
 De heer P. van Schaik vraagt hoe de kinderen op de scholen in contact komen met de Canon
van Amstelveen (onlangs verschenen Historisch Cahier van de VHA). Mevr. A.M. Brouwer-v.d.
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Wetering meent dat de burgemeester dit cahier zelf bij de scholen onder de aandacht gaat
brengen. Zij zal dit navragen.
 De heer J. Bolleman geeft een compliment aan de redactie.
 Mevr. A.M. Bulk-Bunschoten stelt voor om de contributie te verhogen. Zij krijgt geen bijval uit de
zaal.
 De heer P. van Schaik stelt voor om wat meer publiciteit te geven aan het verwerven van geld
voor het fonds voor de aankoop van de prenten, die vorig jaar bij het 25-jarig bestaan van de VHA
in het verenigingsgebouw hebben gehangen.
8. Sluiting
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld, dat er geen vragen en/of opmerkingen zijn, dankt zij een ieder voor
zijn aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering en sluit zij de vergadering.
Na de pauze was er een lezing door de heer R. Oosterhof met als onderwerp: “Levend cultureel erfgoed
in de regio”.
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