Vereniging Historisch Amstelveen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 18 april 2018

Aanwezig waren 14 leden, waaronder zes bestuursleden.
Met kennisgeving afwezig waren: mevrouw Ph. Kahmann- de Groot, mevrouw M. Kortlever, mevrouw
L. van Erp, de heer W. Groeneweg, de heer H. Koningen, de heer J.A. Mellegers 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 2017 en deze
jaarvergadering zijn overleden. Het betreft de volgende personen: de heer J.L. van Velzen, de heer L.
Broeder, de heer W. Paul en de heer C. Brouwer.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat de vereniging de collectie oude prenten van Amstelveen inmiddels heeft
aangekocht. Tevens is via een donatie en een subsidie een aquarel van de St. Urbanuskerk in Nes
aan de Amstel aangeschaft.
Het afgelopen jaar heeft de vereniging zich ingezet voor het behoud van de voormalige sjoel aan de
Randwijcklaan 13. De gemeente heeft dit pand onlangs aangekocht. Momenteel wordt gesproken over
de invulling van het gebouw.
Naar aanleiding hiervan heeft wethouder H. Raat de gemeente verzocht om mee te helpen andere
potentiele monumenten op te sporen. Hiervoor wordt een oproep gedaan in het Amstelveens
Nieuwsblad. De vereniging gaat meehelpen de binnengekomen monumenten te beoordelen.
Tot slot vraagt de voorzitter of een van de leden de beschikking heeft over het boekje ‘Vijftig jaar
Kruiskerk’, aangezien er een verzoek binnen is gekomen van iemand die naar dit boekje op zoek is.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna de notulen bij acclamatie worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag VHA 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna het jaarverslag bij acclamatie wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het jaarverslag licht de voorzitter toe dat de beroepsprocedure rond het intrekken
van de Rijksmonumentale status van het Jagershuis nog loopt. Ook vanuit de gemeente is meer
belangstelling voor dit pand. Het wordt niet zomaar gesloopt.
Daarnaast meldt de voorzitter dat het educatieproject heel goed loopt. Veel klassen bezoeken het
verenigingscentrum voor een les ‘Uurtje historisch Amstelveen’.
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5. Financieel verslag 2017/begroting 2018
Financieel verslag 2017
Er zijn geen op- en of aanmerkingen, waarna het financieel verslag over 2017 wordt goedgekeurd, met
dank aan de penningmeester.
De vraag wordt gesteld wat afschrijvingen zijn.
De penningmeester licht toe dat de inventaris in waarde afneemt. Daarom wordt jaarlijks een bedrag
afgeschreven.
Decharge kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
Lid van de kascommissie, de heer H. Wolkers, leest een verklaring van de kascommissie d.d. 5 april
2018 voor, waarin de kascommissie de Algemene Ledenvergadering voorstelt het bestuur decharge te
verlenen voor het in 2017 gevoerde financieel beleid. De boekhouding van de vereniging is correct
bijgehouden en de balans geeft een getrouw beeld van de vermogenspositie van de vereniging.
De leden van de kascommissie bevelen wel aan activiteiten te ontplooien om het structurele negatieve
saldo om te zetten in een positief saldo. Tevens bevelen zij aan om een reservekascommissielid te
benoemen.
Het voorstel tot decharge wordt door de Algemene Ledenvergadering overgenomen. De leden van de
kascommissie, de heer H. Wolkers en de heer J.P. Koopmans, worden voor hun werkzaamheden
bedankt. De penningmeester bedankt de kascommissie voor de waardevolle suggesties die zij hebben
gedaan.
De heer J.P. Koopmans wordt door de Algemene Ledenvergadering voor de tweede maal benoemd
als kascommissielid. De heer H. Wolkers is twee keer lid van de kascommissie geweest. Verzocht
wordt of de heer Wolkers vanwege de continuïteit aan kan blijven als lid van de kascommissie, indien
dit mogelijk is op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De heer G.
Lindeman wordt benoemd als reservelid van de kascommissie.
(Naschrift: de regels wat betreft de kascommissie zijn opgenomen in het huishoudelijk Reglement.
Hierin is geen tijdsduur opgenomen over de zittingsduur).
De voorzitter gaat nog even in op de opmerking van de kascommissie over het negatieve saldo van de
vereniging. Dit is te wijten aan het feit dat alles duurder wordt (bijvoorbeeld huur, gas, licht etc.), maar
de subsidie van de gemeente blijft ongewijzigd. In het bestuur zal aan de orde worden gesteld hoe kan
worden bezuinigd of hoe extra inkomsten gegenereerd kunnen worden, bijvoorbeeld een verhoging
van de contributie.
Er ontstaat een discussie over de mogelijkheden.
• Een verhoging van de contributie zorgt weliswaar voor meer inkomsten, maar het kan ook tot
een verlies van leden leiden.
• Als suggestie wordt genoemd om een vrijwillige bijdrage te vragen voor bijvoorbeeld de
portokosten.
• Een andere suggestie is om in twee stappen met een vooraankondiging de contributie te
verhogen en bijvoorbeeld in het voorjaar van 2019 de situatie aan de leden uit te leggen.
• Ook wordt geadviseerd met de gemeente te gaan praten over de hoogte van de subsidie.
Gevraagd wordt of het bestuur hiertoe bereid is en hoe hard de toezegging uit het verleden op dit
gebied is.
De voorzitter antwoordt dat in het verleden al bezwaar is gemaakt tegen een verlaging van de
subsidie, maar dat dit niets heeft opgeleverd. De situatie is veranderd. Momenteel is er meer
belangstelling bij de gemeente voor de historie.
• Voorgesteld wordt om het systeem van lidmaatschappen te vereenvoudigen. Nu zijn er drie
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lidmaatschappen: een gewoon lidmaatschap, een gezinslidmaatschap en een jeugdlidmaatschap.
Geadviseerd wordt om een lidmaatschap in te voeren en jongeren gewoon mee te laten komen.
• Geadviseerd wordt om twee nummers van Amstel Mare per jaar dunner te maken en twee
dikker. Hierdoor kunnen portokosten worden bespaard.
• De suggestie wordt gedaan om een culturele Anbi te worden in plaats van een Anbi. Dit levert
leden extra voordelen op bij schenkingen.
(Naschrift: de vereniging is al een culturele Anbi).
Begroting 2018
De begroting voor het jaar 2018 wordt zonder op- en aanmerkingen bij acclamatie goedgekeurd.
6. Aan- en aftreden redactieleden en aftreden bestuurslid
Het bestuur heeft voorgesteld de redactieleden de heer G. Lindeman en mevrouw M. van Munster 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 W. Chr. Pieterse treedt statutair af bestuurslid en is niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn.
De ledenvergadering neemt afscheid van mevrouw Pieterse, die sinds 27 april 2000 lid was van het
bestuur. Zij is tevens gedurende deze periode vice-penningmeester geweest en tevens nog twee jaar
vice-voorzitter. Daarnaast heeft zij het boek ‘Amstelveense straatnamen en plattegronden’ samen met
de heer R. Deuling verzorgd, dat de vereniging in 2010 in de Historische Reeks heeft uitgegeven.
Tevens heeft zij zich beziggehouden met de inventarisatie van de jaargangen van het Amstelveens
Weekblad met het doel deze in samenwerking met de gemeente Amstelveen te digitaliseren.
Het bestuur heeft vele jaren dankbaar gebruik gemaakt van haar kennis en ervaring vanuit haar
functies (oud-archivaris van Amsterdam, bestuurslid van de Jan Wagenaarstichting en het
Genootschap Amstelodamum) en van haar relativeringsvermogen.
De voorzitter meldt dat het bestuur heeft besloten haar tot erelid van de vereniging te benoemen voor
alles wat zij voor de vereniging heeft gedaan.
Mevrouw Pieterse merkt op dat zij haar werkzaamheden voor de vereniging met veel plezier heeft
gedaan en de vereniging gedurende deze jaren heeft zien groeien. Voor het werk van de vereniging
zijn echter vrijwilligers nodig. Zij roept de leden op om hand- en spandiensten te verlenen bij de
activiteiten. Tot slot wenst zij wenst de vereniging het allerbeste toe.
7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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 houdt de heer Jouke van der Werf, architectuurhistoricus, gebiedsadviseur Monumenten
en Archeologie gemeente Amsterdam, een lezing over het ontstaan en de cultuurhistorische waarden
van het Amsterdamse Bos.
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