Vereniging Historisch Amstelveen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 19 april 2017

Aanwezig waren 23 leden, waaronder zes bestuursleden.
Met kennisgeving afwezig waren: mevrouw Ph. Kahmann- de Groot, mevrouw N. de Waal-Brockhoff,
de heer A. de Boer, de heer W. Groeneweg, de heer H. Kok en de heer J. van Zanen.
1. Opening
De voorzitter, mevrouw 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 2016 en deze
jaarvergadering zijn overleden. Het betreft de volgende personen: mevrouw A. Smit, mevrouw G. de
Vries en mevrouw De Lange.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat de hoogte van het prentenfonds momenteel € 18.500 bedraagt. Dit
betekent dat de aanschaf van de collectie oude prenten van Amstelveen in zicht komt.
Tevens meldt de voorzitter dat momenteel de tentoonstelling over Anton Pieck in het
verenigingscentrum is te bezichtigen. Zij biedt haar excuses aan dat de uitnodiging voor de opening
van deze tentoonstelling als gevolg van het later gereedkomen van Amstel Mare te laat is verzonden.
In het najaar zal de hele maand oktober een tentoonstelling worden gehouden met het onderwerp:
Amstelveen in kunst. Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van de maand van de
geschiedenis.
Tevens doet de voorzitter het verzoek om emailadressen door te geven, zodat de vereniging de leden
makkelijker kan bereiken.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna de notulen bij acclamatie worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag VHA 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna het jaarverslag bij acclamatie wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het jaarverslag:
• Gevraagd wordt om toe te lichten of de werkgroep voor scholen van de grond is gekomen.
▪ Geantwoord wordt dat het scholenproject een succes is. Er zijn al enkele schoolklassen
langs geweest (drie groepen van basisschool de Cirkel en twee groepen van de Horizon). De
reacties zijn enthousiast. De vereniging probeert alle basisscholen in Amstelveen te bereiken.
• Gevraagd wordt hoe wordt bereikt dat het effect niet eenmalig is. Worden de leerlingen ook
uitgenodigd voor de tentoonstellingen?
▪ Antwoord: de leerlingen krijgen na afloop een folder mee. Het is al voorgekomen dat
leerlingen op zaterdag, tijdens de openstelling van het verenigingscentrum, zijn teruggekomen.
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• Gevraagd wordt waarom de verkregen subsidies niet in de lijst met schenkingen zijn
opgenomen.
▪ Antwoord: het betreft een lijst met schenkingen van voorwerpen, geen financiële
schenkingen.
5. Financieel verslag 2016/begroting 2017
Rekening 2016
De rekening 2016 wordt zonder op- en/of aanmerkingen bij acclamatie vastgesteld.
Balans ultimo 2016
Er zijn geen op- en of aanmerkingen, waarna het financieel verslag over 2016 wordt goedgekeurd, met
dank aan de penningmeester. De penningmeester merkt op dat het advies van de kascommissie was
om een onderzoek in te stellen naar de hoogte van de servicekosten in 2016. Dit advies wordt
opgevolgd.
Decharge kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
Lid van de kascommissie, de heer H. Wolkers, leest een verklaring van de kascommissie d.d.1 maart
2017 voor, waarin de kascommissie de Algemene Ledenvergadering voorstelt het bestuur decharge te
verlenen voor het in 2016 gevoerde financieel beleid. De boekhouding van de vereniging is correct
bijgehouden en de balans geeft een getrouw beeld van de vermogenspositie van de vereniging. Het
voorstel tot decharge wordt door de Algemene Ledenvergadering overgenomen. De leden van de
kascommissie worden voor hun werkzaamheden bedankt.
De heer W.L. Pel treedt af als lid van de kascommissie en de heer H. Wolkers wordt door de
Algemene Ledenvergadering voor de tweede maal benoemd als kascommissielid. Een tweede lid van
de kascommissie dient zich niet aan tijdens de vergadering. Deze zal door het bestuur worden
gezocht.
Begroting 2017
De begroting voor het jaar 2017 wordt zonder op- en aanmerkingen bij acclamatie goedgekeurd.
6. Beleidsplan 2017-2020
Het beleidsplan 2017-2020 wordt bij acclamatie goedgekeurd. Naar aanleiding van het beleidsplan:
• Gevraagd wordt hoe het bestuur aankijkt tegen het verloop van het ledenaantal en de relatie met
de staat van lasten en baten. Betekent een afnemend ledenaantal dat bijvoorbeeld afstand wordt
gedaan van een deel van de collectie?
▪ Antwoord: over het algemeen is zichtbaar dat het verenigingsleven terugloopt. De voorzitter
geeft aan dat het bestuur zijn best doet om nieuwe leden te werven door bijvoorbeeld op
markten te staan en folders uit te delen. Nieuwe leden worden wel geworven, het beste gaat dit
in persoonlijk contact. Gestreefd wordt naar in ieder geval een gelijkblijvend aantal leden. De
laatste jaren laten een stabiel beeld zien. Het verhogen van de contributie is geen optie, omdat
er veel leden zijn die niet actief zijn, maar alleen het blad ontvangen. Wanneer de kosten te
hoog worden voor deze groep, dan raken wij leden kwijt.
• Aangegeven wordt dat het de bedoeling is dat een discussie over dit onderwerp ontstaat en dat
er suggesties worden gedaan. Bijvoorbeeld: sommige wijkcentra, zoals in Elsrijk, zijn heel actief.
De VHA zou zich hier als vereniging kunnen presenteren.
▪ Antwoord: mevrouw A. Bulk geeft inhoudelijke presentaties over de geschiedenis van
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Amstelveen en heeft contact met twee wijkcentra en met de werkgroep Heemraadschapslaan.
Dit betreft vooral het oudere deel van Amstelveen.
• De suggestie wordt gedaan om ook presentaties te geven over wat de vereniging doet en
mensen uit te nodigen die er wonen. Op die manier kan de vereniging duidelijk maken dat zij veel
doen voor de gemeenschap.
▪ Antwoord: ook de politiek vraagt de vereniging om dingen te doen. Momenteel is er vanuit het
college van B&W veel belangstelling voor de geschiedenis van Amstelveen.
• De suggestie wordt gedaan om de wijkkranten zoals de Groene Specht in de wijk Groenelaan te
verzoeken een bericht te plaatsen over de vereniging.
• De suggestie wordt gedaan om Facebook/Instagram en Twitter te gaan gebruiken om meer
jongeren te bereiken. Ook kan aan de burgemeester en de wethouders worden gevraagd een
tweet te zetten, als zij bij de vereniging komen. Zij hebben meestal veel volgers.
• De suggestie wordt gedaan om in verkiezingstijd een stuk naar partijen te sturen over het
historisch besef voor in de verkiezingsprogramma’s.
▪ Geantwoord wordt dat dit goede suggesties zijn. Bij de verkiezingen bijvoorbeeld heeft de
burgemeester in Orion gestemd. Ook dit zou reclame kunnen zijn, wanneer zij dat op Social
Media vermeldt. De VHA heeft wel contact met individuele collegeleden. Het streven is om er
meer aan te werken om bij het gemeentebestuur in beeld te blijven als vereniging.
• De suggestie wordt gedaan om meer domeinnamen te nemen en deze door te linken naar de
website, zodat meer bezoekers de website kunnen vinden.
▪ Geantwoord wordt dat dit ook mogelijk is door zoektermen toe te voegen.
• Aangegeven wordt dat de leden van de werkgroep Archeologie meedoen met de ArcheoHotspot
in Amsterdam, als aanvulling op het beleidsplan.
• Een van de aanwezigen geeft een compliment voor de nieuwe uitgave van Amstel Mare.
7. Aan- en aftreden bestuursleden en redactielid
Het bestuur heeft voorgesteld bestuurslid mevrouw E.A.M Barlag-de Wit en redactielid de heer
W. Groeneweg voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen. Voor deze functies zijn geen
kandidaten schriftelijk ingebracht. Beiden worden bij acclamatie benoemd voor een nieuwe periode
van drie jaar.
Mevrouw H.J. Couturier-van Batenburg treedt tussentijds af als penningmeester en bestuurslid. Het
bestuur heeft voorgesteld de heer L. Barlag voor een periode van drie jaar te benoemen als
penningmeester en de heer J.A. Mellegers voor een periode van drie jaar te benoemen als bestuurslid
algemeen. Er zijn geen kandidaten schriftelijke ingebracht voor deze functies. Beiden worden bij
acclamatie benoemd.
Het bestuur neemt afscheid van mevrouw Couturier, die vijftien jaar lang op een zeer zorgvuldige wijze
het penningmeesterschap heeft vervuld, inclusief het bijhouden van de ledenlijst. De voorzitter merkt
op dat het bestuur haar zal missen als collega en heeft besloten haar tot erelid van de vereniging te
benoemen voor alles wat zij voor de vereniging heeft gedaan.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. 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 houdt mevrouw I. de Bruijn een lezing over Anton Pieck.
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