
 
 
 
 

Uitnodiging 
 

Jaarvergadering Genootschap Amstelodamum en  
Voorjaarsexcursie naar Museum Het Schip 

 
Zaterdag 23 april 2016, 10.00 uur, 
Spaarndammerplantsoen 140 
	  
Programma	  
	  
10.00	  uur:	  inloop	  met	  koffie	  en	  thee	  
10.30	  uur	  :	  Jaarvergadering	  

	  
A	  g	  e	  n	  d	  a	  
	  
1.	  Opening	  
	  
2.	  Ingekomen	  stukken	  en	  mededelingen	  
	  
3.	  Notulen	  van	  de	  vorige	  vergadering	  op	  18	  april	  2015	  	  
De	  notulen	  zijn	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  Amstelodamum	  
(www.amstelodamum.nl)	  en	  liggen	  met	  de	  overige	  stukken	  ter	  inzage	  bij	  
het	  Stadsarchief	  aan	  de	  Vijzelstraat	  32.	  De	  stukken	  kunnen	  u	  ook	  per	  
mail	  of	  post	  worden	  toegestuurd.	  Een	  verzoek	  daartoe	  kunt	  u	  richten	  
aan:	  secretaris@amstelodamum.nl	  
	  
4.	  Jaarverslag	  2015	  
	  
5.	  Financieel	  jaarverslag	  2015	  en	  begroting	  2016	  
	  



6.	  Verslag	  Kascommissie	  	  	  
	  
7.	  Bestuurszaken	  
-‐	  herverkiezing	  Jolien	  van	  Woudenberg	  
	  
8.	  Jaarprogramma	  2016	  (resterende	  deel)	  

	  
• 7	  mei	  2016:	  Archeologie	  op	  Kattenburg	  
• 21	  mei	  2016:	  Stadswandeling	  middeleeuws	  Amsterdam	  
• september	  2016:	  open	  monumentendagen	  
• oktober	  2016:	  verjaardag	  van	  Amsterdam	  
• november	  2016:	  lunchlezingen	  Spui	  25	  

	  
9.	  Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt	  
	  
10.	  Sluiting	  
	  
Excursie	  Amsterdamse	  School	  Museum	  Het	  Schip	  
	  
11.30	  uur	  –	  13.00	  uur	  
11.30	  uur	  –	  12.30	  uur:	  rondleiding	  in	  en	  rond	  het	  gebouwencomplex	  van	  
Het	  Schip,	  met	  onder	  andere	  een	  bezoek	  aan	  de	  modelwoning	  en	  het	  
voormalige	  postkantoor.	  	  
12.30	  uur	  –	  13.00	  uur:	  broodjes	  en	  koffie	  in	  het	  nieuwe	  
ontvangstgebouw	  van	  Het	  Schip.	  	  
	  



COMMUNICATIE VIA EMAIL 
 
 
Geachte leden,  
 
 
In het kader van verbetering van de communicatie met de 
leden en ook ter besparing van kosten wil het bestuur 
graag over zoveel mogelijk e-mailadressen van de leden 
van het Genootschap beschikken.  
 
Het bestuur verzoekt u dan ook om uw e-mailadres door 
te geven aan Jan Boomgaard. Zijn e-mailadres is: 
j.boomgaard5@upcmail.nl  
 
De adressen zullen vanzelfsprekend alleen worden 
gebruikt voor berichten van het Genootschap.  
 
 
Dank u wel! 
 
 
Namens het bestuur van het Genootschap Amstelodamum,  
 
 
Jan Boomgaard 


