
	

Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Amstelodamum gehouden op  
zaterdag 21 april 2018 in De Bazel, Vijzelstraat 32 te Amsterdam 
 
Vergadering na presentatie 109de jaarboek ‘Oeroud Amsterdam’  
 
1. Opening 

x Welkomstwoord door de voorzitter.  
 
2. Ingezonden mededelingen / ingekomen stukken 

x Mededelingen van de voorzitter over de ontvangst van een groot legaat en het inlopen van 
de jaarboekenachterstand met het verschijnen van het 110de jaarboek (2018) later dit jaar.   

 
3. Notulen vergadering 22 april 2017 

x Goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan vraag over studentlidmaatschappen. Actie ná 
plaatsing van de nieuw gedigitaliseerde jaargangen de website. Net zoals vorig jaar vraag 
uit de zaal over – nog niet gerealiseerde – rubriek rectificaties. Voorgesteld wordt om de 
redactie te mailen over te rectificeren zaken.  
 

4. Jaarverslag 2017 
x In de vergadering wordt het jaarverslag 2017 toegelicht. Vraag vanuit de zaal hoe een 

jonger publiek kan worden bereikt, sluit aan op studentenlidmaatschappen. Verder vraag 
om excursies naar bijzondere panden en dit wordt verder uitgewerkt. 

 
5. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 

x Toelichting van de penningmeester bij de gepresenteerde cijfers. De jaarrekening sluit met 
een gering batig saldo. Op de conceptbegroting van 2018 is een kleine overschrijding – 
goedgekeurd door de kascommissie – vanwege de verschijning van twee jaarboeken. 

 
6. Verslag kascommissie 

x De kascommissie spreekt haar complimenten uit over de door de penningmeester 
gepresenteerde stukken en stelt voor het financieel jaarverslag goed te keuren.  

 
7. Instelling commissie monumenten 

x Toelichting Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer.  
 
8. Bestuurszaken 

x Herbenoeming Ranjith Jayasena. 
 
9. Jaarprogramma 2018  

x Presentatie resterend deel van het jaarprogramma. 
 
10. Wat verder ter tafel komt 

x Suggestie vanuit de zaal aan de redactie om in een artikel wellicht aandacht te besteden 
aan een onlangs verschenen boek over het OLVG. De redactie heeft hiervan kennis 
genomen, maar Ons Amsterdam heeft er al veel aandacht aan besteed. 

11. Sluiting 


