
Notulen	  van	  de	  jaarvergadering	  van	  het	  Genootschap	  Amstelodamum	  gehouden	  op	  zaterdag	  
18	  april	  2015	  op	  de	  Hooizolder	  van	  de	  Heineken	  Experience,	  Stadhouderskade	  78	  te	  Amsterdam	  
	  
	  
1.	  Opening	  

• Welkomstwoord	  door	  de	  voorzitter	  en	  dankwoord	  voor	  de	  ontvangst	  in	  de	  Heineken	  
Experience.	  

	  
2.	  Herdenking	  Piet	  Hein	  Gerver	  

• Oud-‐voorzitter	  W.	  van	  Bennekom	  herdenkt	  Piet	  Hein	  Gerver,	  oud-‐secretaris	  van	  het	  
Genootschap,	  die	  in	  januari	  is	  overleden.	  

	  
3.	  Ingezonden	  mededelingen	  /	  ingekomen	  stukken	  

• Verzoek	  om	  de	  presentielijst	  te	  tekenen	  en	  een	  e-‐mailadres	  in	  te	  vullen	  om	  zo	  de	  
communicatie	  tussen	  het	  bestuur	  en	  de	  leden	  te	  kunnen	  verbeteren.	  	  

• Verder	  geen	  ingekomen	  mededelingen	  of	  ingekomen	  stukken.	  
	  

4.	  Presentatie	  nieuwe	  website	  
• De	  nieuwe	  website	  wordt	  gepresenteerd.	  	  
• Aankondiging	  van	  deelname	  aan	  het	  digitaliseringsproject	  Metamorfoze	  van	  de	  Koninklijke	  

Bibliotheek.	  	  
	  
5.	  Notulen	  vergadering	  12	  april	  2014	  	  

• Goedgekeurd.	  	  
	  
6.	  Jaarverslag	  2014	  	  

• In	  de	  vergadering	  worden	  door	  de	  eerste	  secretaris	  een	  aantal	  hoogtepunten	  van	  2014	  
toegelicht.	  
	  

7.	  Financiën	  	  
• De	  penningmeester	  geeft	  een	  toelichting	  bij	  de	  gepresenteerde	  cijfers.	  Ten	  aanzien	  van	  de	  

overschrijdingen	  in	  2014	  wordt	  vanuit	  de	  zaal	  gevraagd	  of	  er	  een	  richtlijn	  is	  voor	  de	  
begroting.	  Deze	  is	  gebaseerd	  op	  de	  jaarcontributie	  van	  de	  leden,	  circa	  €	  40.000,-‐	  In	  de	  
begroting	  is	  een	  onderscheid	  aangebracht	  tussen	  de	  vaste	  kosten	  en	  de	  extra	  activiteiten.	  
Vermeldenswaardige	  verandering	  in	  de	  loop	  van	  2015	  zal	  zijn	  dat	  wordt	  overgestapt	  op	  een	  
andere	  abonnementenbeheerder.	  	  
	  

6.	  Verslag	  kascommissie	  
• De	  kascommissie	  spreekt	  haar	  complimenten	  uit	  over	  de	  door	  de	  penningmeester	  

gepresenteerde	  stukken	  en	  keurt	  het	  financieel	  jaarverslag	  goed.	  	  
	  
7.	  Activiteiten	  2015	  

a. Tweede	  workshop	  archeologie	  (9	  mei,	  13	  juni)	  
Aankondiging	  staat	  in	  de	  bestuursmededelingen	  in	  het	  net	  verschenen	  Maandblad.	  

b. Open	  Monumentendag:	  Thema	  is	  Kunst	  en	  Ambacht	  (12	  en	  13	  september),	  zoals	  
gebruikelijk	  wordt	  ingezet	  op	  een	  avondlezing.	  	  



c. Verjaardag	  van	  Amsterdam	  (24	  oktober),	  programma	  in	  samenwerking	  met	  
Stadsarchief	  

d. Lunchlezingen	  Spui25	  (5,	  12,	  19	  en	  26	  november),	  thema	  wordt	  ‘Mode	  in	  
Amsterdam’.	  

	  
8.	  Bestuurszaken	  

• Herverkiezing	  van	  de	  bestuursleden	  Jan	  Boomgaard	  en	  Wouter	  Kloek.	  
• Het	  voorstel	  voor	  de	  nieuw	  te	  benoemen	  bestuursleden	  Petra	  Brouwer,	  Maria	  Holtrop	  en	  

Millie	  Lyre	  wordt	  ter	  vergadering	  goedgekeurd.	  
• Afscheid	  van	  Judith	  Belinfante	  als	  voorzitter.	  Haar	  bijzondere	  inzet	  voor	  het	  Genootschap	  

wordt	  geprezen	  door	  Jan	  Boomgaard,	  die	  haar	  opvolgt	  als	  voorzitter.	  Het	  bestuur	  bestaat	  
thans	  uit:	  Jan	  Boomgaard	  (voorzitter),	  Millie	  Lyre	  (vice	  voorzitter),	  Jolien	  van	  Woudenberg	  
(eerste	  secretaris),	  Ranjith	  Jayasena	  (tweede	  secretaris),	  Theo	  de	  Groot	  (penningmeester),	  
Wouter	  Kloek	  (voorzitter	  redactie),	  Petra	  Brouwer,	  Maria	  Holtrop,	  Clé	  Lesger,	  Pepijn	  
Lucker.	  

	  	  
9.	  Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt	  

• Vanuit	  de	  zaal	  wordt	  opgemerkt	  dat	  het	  mogelijk	  is	  om	  weerstand	  tegen	  de	  bierfietsen	  in	  
de	  stad	  kenbaar	  te	  maken	  via	  de	  website	  van	  de	  VVAB.	  Verder	  wordt	  een	  oproep	  gedaan	  
om	  in	  te	  zetten	  op	  behoud	  van	  de	  Tabakpanden	  in	  de	  Spuistraat.	  	  Een	  andere	  opmerking	  uit	  
de	  zaal	  richt	  zich	  op	  de	  naamgeving	  van	  de	  Oude	  Kerk,	  die	  volgens	  vraagster	  eigenlijk	  
Nicolaaskerk	  moeten	  zijn.	  	  

	  
10.	  Sluiting	  

• Om	  11	  uur	  wordt	  de	  jaarvergadering	  gesloten,	  waarna	  de	  excursie	  150	  jaar	  Heineken	  begint.	  	  
	  


