Notulen van de jaarvergadering van het Genootschap Amstelodamum gehouden op
zaterdag 18 september 2020 in het Stadsarchief, Vijzelstraat 32 te Amsterdam
1. Opening
 Welkomstwoord door de voorzitter.
2. Ingezonden stukken en mededelingen
 Geen.
3. Notulen vergadering 19 september 2020
 Goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2020
 In de vergadering wordt door de voorzitter het jaarverslag 2020 toegelicht. Hij wijst op
het heugelijke feit dat het ledental in 2020 enorm is gegroeid, vooral na het artikel in
Het Parool, en uiteindelijk even op 1016 stond, maar nu 997 bedraagt.
 Uit de zaal wordt opgemerkt dat de zoekfunctie van de gedigitaliseerde jaargangen op
Delpher te wensen over laat en dat artikelen alleen per pagina en niet als geheel zijn te
downloaden. De voorzitter antwoordt dat hieraan wordt gewerkt.
5. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
 Toelichting door de voorzitter. De toename van het aantal leden heeft ervoor gezorgd
dat financiële tekorten beperkt zijn gebleven. Een nieuwe ontwikkeling is dat fondsen
worden aangeschreven voor bijdragen aan het jaarboek. Dit gaat steeds beter. Dit jaar
is een bedrag van € 14.000,‐ aan gelden via die weg binnengekomen voor het jaarboek
2021.
 Vanuit de zaal komt de vraag over contributies die vooruit zijn betaald. WB geeft
toelichting. Aangezien abonnementen het gehele jaar doorlopen, en niet per
kalenderjaar, zijn er verschillen in het aantal vooruitbetalende leden.
 Vanuit de zaal wordt gevraagd of al al bestemming is gevonden voor de legaten die
Amstelodamum de afgelopen jaren heeft ontvangen. Hierop wordt door de voorzitter
geantwoord dat deze apart zijn gezet, maar op dit moment is er nog geen concrete
bestemming.
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.
8. Begroting 2021
 De jaarbegroting wordt normaliter vastgesteld bij een jaarvergadering in het voorjaar.
Voor dit jaar was het dan ook hoogst ongebruikelijk, maar gezien de situatie van de
coronapandemie onvermijdelijk, om dit pas in september te doen. De leden geven te
kennen hier geen bezwaar tegen te hebben en keuren de begroting goed.
 Het bestuur heeft besloten tot een contributieverhoging.
8. Bestuurs‐ en redactiezaken
 Aftreden van de niet herkiesbare voorzitter Gert Eijkelboom, die meldt dat er op dit
moment helaas nog geen nieuwe voorzitter te presenteren is. Ook aftredend – na twee

termijnen – is het bestuurslid Clé Lesger. Aftredend bestuurslid Frank Vianen wordt
herkozen en Wim Berkelmans en Dos Elshout gekozen als nieuwe bestuursleden.
9. Jaarprogramma 2021
 Het nog resterende deel van het jaarprogramma wordt toegelicht.
10. Wat verder ter tafel komt
 Vanuit de zaal wordt geopperd dat het wellicht verstandig is als Amstelodamum BTW
aftrek heeft om drukken en binden van publicaties te scheiden vanwege verschillen in
BTW. De net gekozen penningmeester WB merkt op dat dit tegenwoordig niets meer
uit maakt.
11. Sluiting
 GE wordt bedankt voor het voorzitterschap.

