Vereniging Historisch Amstelveen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 24 april 2019

Aanwezig waren 16 leden, waaronder zes bestuursleden.
Met kennisgeving afwezig was mevrouw A.M.W. Bulk-Bunschoten.
1. Opening
De voorzitter, mevrouw A.M. Brouwer- v.d. Wetering, heet de aanwezigen van harte welkom.
Punt 7 op de agenda wordt behandeld na punt 5 en het voorstel voor contributie en lidmaatschappen
wordt behandeld na de financiële stukken.
De voorzitter vraagt een moment van stilte om de leden te herdenken waarvan bekend is dat zij
tussen de jaarvergadering 2018 en deze jaarvergadering zijn overleden. Het betreft de volgende
personen: mevrouw Luykx, mevrouw Kramer, mevrouw Tan, de heer Brouwer en de heer Van den
Berg.
2. Mededelingen
Alle onderwerpen waar mededelingen over zijn komen terug bij de behandeling van het jaarverslag.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna de notulen bij acclamatie worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag VHA 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarna het jaarverslag bij acclamatie wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het jaarverslag licht de voorzitter toe dat de vereniging betrokken is bij het
meldpunt monumenten van de gemeente. Er is een lijst met mogelijke monumenten, waarvoor een
eerste bespreking met de gemeente heeft plaatsgevonden. Over een aantal weken vindt de tweede
bespreking plaats, in aanwezigheid van de onafhankelijke Erfgoedcommissie. Met name de heer P.
Paris en mevrouw A. Bulk zijn hierbij betrokken.
De vereniging heeft het behoud en het hergebruik van de Heilige Geestkerk onder de aandacht
gebracht van de gemeente. Daarnaast heeft de vereniging succesvol gepleit voor het aanwijzen van
de voormalige KwikFit-garage aan de Amsterdamseweg en de voormalige Jan Ligthartschool als
gemeentelijke monumenten.
Er is bij de gemeente duidelijk een opleving van het historisch besef merkbaar. Dit blijkt ook uit twee
werkgroepen die zijn ingesteld: één voor het hergebruik van Randwijcklaan 13 en één voor educatie.
Aan deze laatste werkgroep nemen alle partijen deel die zich bezighouden met educatie. De
bedoeling is een educatief cultuurloket in het leven te roepen.
De vraag wordt gesteld of de vereniging vooraf op de hoogte was van de actie met
Amstelveenplaatjes van AH. Antwoord: dit is niet het geval.
De vraag wordt gesteld wat er uit het gesprek met de gemeente gekomen is over de financiële situatie
van de vereniging. Dit is niet vermeld in het jaarverslag.
Antwoord: dit punt heeft meer betrekking op het financiële verslag. Er heeft met de gemeente een
gesprek plaatsgevonden over indexering van de subsidie. Hierop is een toezegging gekomen om de
subsidie vanaf 2020 te indexeren. Tevens is een eenmalig bedrag toegezegd voor gemiste indexering
in het verleden.
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5. Financieel verslag 2018/begroting 2019
Financieel verslag 2018
De penningmeester, de heer L. Barlag, licht toe dat er meer kosten zijn gemaakt voor Amstel Mare,
enerzijds omdat het ledenaantal is toegenomen, anderzijds omdat het septembernummer (met een
artikel over ’t Jagershuis) is verspreid onder de bewoners van de Amstelzijde om leden te werven.
Daartegenover staat een afname van de portokosten door zelf meer exemplaren te bezorgen.
Met name de kosten de beveiliging (piketkosten) zijn een hoge post. De opbrengst van het boek
‘Westkant van de Amstel’ kan een deel van het tekort dekken. Op aanraden van de kascommissie is
dit gebruikt om het nadelig saldo zoveel mogelijk te beperken.
Er zijn geen op- en of aanmerkingen, waarna het financieel verslag over 2018 wordt goedgekeurd,
met dank aan de penningmeester.
De opmerking wordt geplaatst dat er nog steeds een nadelig saldo is.
De penningmeester licht toe dat het de vraag is of dit jaar de post donaties even hoog zal zijn als vorig
jaar. Het financiële beleid zal aan de voorzichtige kant zijn, om het nadelig saldo niet verder op te
laten lopen. Daarnaast wordt regelmatig navraag gedaan bij de gemeente of de piketkosten juist zijn
toebedeeld.
Decharge kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
Lid van de kascommissie, de heer H. Wolkers, leest een verklaring van de kascommissie voor, waarin
de kascommissie de Algemene Ledenvergadering voorstelt het bestuur decharge te verlenen voor het
in 2018 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 aan om beter gebruik te maken van een kasboek voor de
contant ontvangen inkomsten.
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 heer J.P. Koopmans wordt door de Algemene Ledenvergadering opnieuw benoemd als
kascommissielid. De heer H. Wolkers treedt af als lid van de kascommissie. In zijn plaats wordt de
heer G. Lindeman benoemd. Er is geen kandidaat voor het reservelidmaatschap. Deze wordt in de
loop van het jaar gezocht.
Begroting 2019
De begroting voor het jaar 2018 wordt zonder op- en aanmerkingen bij acclamatie goedgekeurd.
De vraag wordt gesteld of de huur in 2019 hetzelfde blijft.
Het antwoord is dat de huur iets wordt verhoogd. Het gat tussen de huur en de subsidie bedraagt circa
€ 1.600. In 2020 wordt het subsidiebedrag verhoogd en wordt indexering toegepast.
Uit voorzichtigheid is de post donaties lager begroot.
De opmerking wordt vanuit de algemene ledenvergadering geplaatst dat vanwege het
geprognosticeerd tekort een verhoging van de contributie nodig is.
6. Voorstel tot contributieverhoging/vervallen jeugdlidmaatschap
Het voorstel van het bestuur om de contributie trapsgewijs te verhogen wordt door de algemene
ledenvergadering overgenomen. De contributieverhoging is als volgt:
• met ingang van 2020: gewoon lidmaatschap: € 22.50, gezinslidmaatschap: € 27,50
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• met ingang van 2022: gewoon lidmaatschap: € 25,-, gezinslidmaatschap: € 30,De vraag wordt gesteld of de algemene ledenvergadering hiertoe mag besluiten volgens de statuten,
gezien het kleine aantal aanwezigen.
Antwoord: dit is mogelijk, een vereiste is dat de contributieverhoging in de uitnodiging is opgenomen,
zodat alle leden deze hebben kunnen lezen.
De opmerking vanuit de algemene ledenvergadering wordt gemaakt dat de verhoging geen effect zal
hebben voor leden die nu al meer doneren dan het contributiebedrag.
Daarnaast stelt het bestuur voor om het jeugdlidmaatschap af te schaffen. Kinderen kunnen altijd
meekomen bijvoorbeeld bij een gezinslidmaatschap. De algemene ledenvergadering neemt het
voorstel over.
7. Aan- en aftreden bestuursleden
Het bestuur heeft voorgesteld de bestuursleden mevrouw A.M. Brouwer-v.d. Wetering, mevrouw
M.D.M. van Munster, mevrouw A.M.W. Bulk-Bunschoten en de heer W.J. Groeneweg, die aftreden
volgens het rooster van aan- en aftreden, voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen. Voor
deze functies zijn geen kandidaten schriftelijk ingebracht. Deze bestuursleden worden bij acclamatie
benoemd voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Het bestuur draagt daarnaast de heer P. Paris voor als bestuurslid algemeen. Hij heeft al een tijd
meegelopen met het bestuur en houdt zich bezig met de portefeuille monumentenzorg en architectuur.
De heer Paris wordt bij acclamatie benoemd als bestuurslid.
Mevrouw E.A.M. Barlag - de Wit treedt tussentijds af bestuurslid. De ledenvergadering neemt afscheid
van mevrouw Barlag, die sinds 1999 lid was van het bestuur. Zij heeft gedurende haar
bestuurslidmaatschap deelgenomen aan de werkgroep Verteld Verleden, die interviews verzorgde met
personen die iets konden vertellen over de historie van Amstelveen. Mevrouw Barlag was daarnaast
voor diverse werkzaamheden inzetbaar, zoals het inrichten van tentoonstellingen, het bezetten van de
kraam op markten en het verzendklaar maken van Amstel Mare. Zij wist de diverse uitgaven van de
vereniging altijd goed te verkopen. Zij heeft diverse verhuizingen meegemaakt. De voorzitter merkt op
dat zij dit alles met bijzonder veel enthousiasme deed en dat wij hebben kunnen genieten van haar
kennis van Amstelveen, haar optimisme en haar humor.
Vanwege haar vele werkzaamheden draagt het bestuur mevrouw Barlag voor als erelid van de
vereniging.
Mevrouw Barlag bedankt allen voor de cadeaus en is verrast door het erelidmaatschap. Zij geeft aan
de VHA een geweldige vereniging te vinden en blijft de activiteiten bijwonen.
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 de heer Edu Dumasy een lezing over de historie van de Indische gemeenschap in
Amstelveen.
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