Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Amstelodamum gehouden op
zaterdag 19 september 2020 in de Vondelkerk. Vondelstraat 120 te Amsterdam
Vergadering met inachtneming van het coronaprotocol van Stadsherstel
1. Opening
• Welkomstwoord door de voorzitter. Voorstel om de punten 7 en 6 op de agenda om te
wisselen.
2. Ingezonden mededelingen / ingekomen stukken
• Geen.
3. Notulen vergadering 13 april 2019
• Goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2019
• In de vergadering wordt het jaarverslag 2019 toegelicht.
5. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
• Toelichting van de voorzitter, die de overdracht van de financiën aankondigt naar een
nieuwe penningmeester en de overgang naar een nieuw boekhoudkundig systeem
vanwege een aanpassing van de boekhoudsystematiek. De vandaag terugtredende
penningmeester geeft een toelichting bij de gepresenteerde cijfers. De jaarrekening
sluit met een marginaal batig saldo door binnengekomen subsidies van particuliere
fondsen, aangevraagd door de hoofdredacteur.
• Vanuit de zaal wordt de noodzaak van een algemene reserve opgemerkt. Voorstel om
het legaat van Wim Vroom – dat buiten de begroting is gebleven – te bestemmen voor
de algemene reserve. De later deze vergadering aantredende penningmeester merkt op
het geheel eens te zijn met een onderscheid tussen legaten en exploitatiekosten.
• Een tweede opmerking uit de zaal heeft betrekking op de in de begroting opgenomen
schuld ten aanzien van digitalisering. Factuur van het Stadsarchief is uit 2019, maar pas
in 2020 ingediend, dus niet twee keer betaald.
• De nieuwe penningmeester stelt voor de jaarrekening goed te keuren onder
voorbehoud, zodat een aantal kleine zaken nog kunnen worden uitgezocht.
6. Verslag kascommissie
• De kascommissie spreekt haar complimenten uit over de door de penningmeester
gepresenteerde stukken – en daarnaast de nieuwe vormgeving van de tijdschriften – en
stelt voor het financieel jaarverslag goed te keuren. Daarnaast komt het met de
aanbeveling aan het bestuur om aandacht te besteden aan de verjonging van
Amstelodamum. Op vraag of zoals in het verleden een ledenlijst kan worden
opgenomen in het jaarboek moet worden geconstateerd dat dit met de huidige privacy
wetgeving niet meer mogelijk is.

7. Bestuurszaken (was 8)
• Aftreden bestuursleden Theo de Groot en Jolien van Woudenberg als respectievelijk
penningmeester en eerste secretaris en de benoeming van hun vervangers Diederick
Nevenzeel en Rutger Siemeling.
• Toelichting bij de vernieuwing van de jaarboeken en afleveringen. De jaarboeken zijn
sinds 2017 thematisch van opzet en sinds 2019 wordt gewerkt met en geheel betaalde
hoofdredacteur.
• De website is steeds belangrijker geworden, onder andere voor de aanmeldingen bij
activiteiten, en om die reden aangepast.
• Het digitale archief van de jaarboeken en afleveringen is nu – na digitalisering door KB
en SAA – geheel ontsloten.
Vragen vanuit de zaal:
• V: Tot welk jaar zijn de gedigitaliseerde jaargangen beschikbaar? A: Dit is vijf jaar.
• V: In hoeverre kunnen leden wel jongere jaargangen raadplegen? A: Hier wordt aan
gewerkt, zal via inloggen moeten gaan.
• Voorstel om studenten het eerste jaar gratis toegang te geven, als kandidaat-lid.
8. Begroting 2020 (was 7)
• Introductie van de begroting door de nieuwe penningmeester, vooral ten aanzien van
de oplopende tekorten. Voor 2020 is er een exploitatietekort van € 10.000,-. Dit is een
belangrijk aandachtspunt voor de langere termijn, met aandacht voor fondsenwerving
en ledenwerving die vanuit het bestuur zouden moeten worden georganiseerd.
• Jan Boomgaard merkt vanuit de zaal op dat een oplossing voor het ledental zou kunnen
zijn dat vanuit de leden een werkgroep in het leven zou kunnen worden geroepen om
hiermee het bestuur te ontlasten. Hij geeft aan bereid te zijn toe te treden tot een
dergelijke werkgroep.
• De begroting wordt goedgekeurd.
9. Jaarprogramma 2020
• Het jaarprogramma is grotendeels komen te vervallen vanwege de COVID-19
pandemie.
10. Wat verder ter tafel komt
• Vraag vanuit de zaal of de jaarvergadering aantrekkelijker kan worden gemaakt door
combinatie met een lezing. Helaas is dit niet mogelijk vanwege de corona situatie.
• PvU geeft een toelichting bij het jaarboek 2021, dat in het teken staat van panorama’s .
11. Sluiting

