
 
Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Amstelodamum gehouden op  
zaterdag 13 april 2019 in De Bazel, Vijzelstraat 32 te Amsterdam  
 
Vergadering voorafgaand aan Project ‘Alle Amsterdamse Akten’ door Ellen Fleurbaay, hoofd participatie 
en presentatie, Stadsarchief 
  
1. Opening  
Welkomstwoord door de voorzitter en mededeling van afwezigheid van bestuursleden Ranjith Jayasena 
(voor de tweede keer vader geworden), Theo de Groot; penningmeester (ziek) en Milly Lyre (verhinderd). 
Voorstellen nieuwe hoofdredacteur Patricia van Ulzen.  
 
2. Ingezonden mededelingen / ingekomen stukken  
Mededeling dat Forteiland Pampus vrijwilligers zoekt.  
Mededeling dat de heer Boender de leden van het Genootschap verzoekt om een petitie te tekenen 
tegen vliegverkeer boven het centrum van Amsterdam.  
Op de website van het Genootschap zal een plek worden ingericht waar dergelijke mededelingen in de 
toekomst kunnen worden geplaatst.  
 
3. Notulen vergadering 21 april 2018  
Goedgekeurd, met de volgende aanvulling op punt 6: De vergadering keurt het financieel jaarverslag 
goed.  
 
4. Jaarverslag 2018  
In de vergadering wordt het jaarverslag 2018 toegelicht. Vanuit de zaal komt de suggestie om 
Amsterdamse verenigingen zoals bijvoorbeeld de Industriële Grote Club te mailen om te kijken of zij hun 
leden willen attenderen op de mogelijkheid van een lidmaatschap van Amstelodamum.  
 
5. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019  
Toelichting van de voorzitter bij de gepresenteerde cijfers. De begroting ging uit van een nadelig saldo 
van ongeveer € 8.800,-. Door een legaat van € 40.000,- is het exploitatiesaldo bijna € 34.000,- positief. 
Bijzonder is dat in 2018 twee jaarboeken zijn verschenen. Voor volgende jaren zal worden geprobeerd 
voor het jaarboek subsidies te krijgen.  
Toelichting van de bezoldiging van de nieuwe hoofdredacteur, die is samengesteld uit verschillende 
‘oude posten’. 
Vanuit de zaal komt de opmerking dat het belangrijk is dat de exploitatie op orde is en dat het spaargeld 
wordt geoormerkt.  
Vanuit de zaal komt een opmerking over het vermogensoverzicht. De opmerking zal via de secretaris 
rechtstreeks naar de penningmeester worden gemaild.  
Vanuit de zaal komt een opmerking over het exploitatie-overzicht. In de kolommen met vergelijkende 
cijfers is onderaan een aantal regels verschoven.  
 
6. Verslag kascommissie  
De kascommissie spreekt haar complimenten uit over de door de penningmeester gepresenteerde 
stukken en stelt voor het financieel jaarverslag goed te keuren.  
De vergadering keurt het financieel jaarverslag goed. 
De kascommissie wordt herkozen.  
 
7. Contributieverhoging per 1 januari 2020 
De vergadering besluit de contributie per 1 januari 2020 voor een papieren abonnement te verhogen naar 
€ 55,-. De leden met een papieren abonnement zullen per 1 januari 2020 het blad en de te starten 
Nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. De kosten van het digitale abonnement en het 
studentenabonnement zullen niet worden verhoogd en blijven respectievelijk € 35,- en € 15,-.  
 



8. Bestuurszaken  
Aftreden van Jan Boomgaard en Milly Lyre. De nieuwe voorzitter wordt Gert Eijkelboom, die Jan en Milly 
bedankt voor hun vele werk voor het Genootschap. 
Aantreden Marijke de Groot en Marianna van der Zwaag.  
Aantreden hoofdredacteur Patricia van Ulzen.  
 
9. Toelichting jaarprogramma 2019  
De nieuwe hoofdredacteur ligt het resterend deel van het programma 2019 toe. Het plan is om meer 
auteurslezingen te gaan verzorgen over boeken die op Amsterdam, Amsterdammers of een Amsterdams 
onderwerp betrekking hebben. 
 
10. Wat verder ter tafel komt  
Vanuit de zaal wordt benadrukt dat het belangrijk is dat het blad niet wordt gepopulariseerd. Zowel de 
nieuwe voorzitter als hoofdredacteur benadrukken het belang van het blad als wetenschappelijke 
publicatie.  
Vanuit de zaal wordt gevraagd naar recente indexen van het blad. Dit zal worden uitgezocht.  
 
11. Sluiting 


