
Notulen: Algemene Ledenvergadering StadsdorpZuid.

Datum: 20 April 2017 in Restaurant De Veranda, Amstelveenseweg 764

Aanwezig:

Bestuursleden Frans Oostrik, Mary van Vucht, Diana Ridderikhoff, YvonneTelenga, 

Dieter Croese

Aankomend bestuurslid Marjolijn Witzenhausen 

Afwezig Kees Jansen 

Coordinator Anneke Huygen 

Aanwezige leden 55 leden, zie presentielijst 

Voorprogramma Presentatie van de vernieuwde website van StadsdorpZuid door      
Dieter Croese en Mary van Vucht

1.  Opening vergadering en welkom door voorzitter Frans Oostrik. 

2. Goedkeuring Notulen ALV 2016. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden met 
algemene stemmen goedgekeurd door de vergadering. 

Gevraagd wordt wat het verschil is tussen commissies en werkgroepen. Een Werkgroep 
bestaat uit leden en is er voor de leden. Ze zoekt ten behoeve van leden uit wat belangrijk is 
op het gebied van Wonen, Zorg en Lekker eten en geeft informatie. Een Commissie staat 
naast het bestuur en is een middel om activiteiten van leden vorm te geven of te 
ondersteunen, zoals Nabuurschap en Communicatie.

3. Jaarverslag StadsdorpZuid 2016

De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag 2016 en beantwoordt enkele vragen.    
De vergadering stemt met algemene stemmen in met het jaarverslag 2016. 

4. Financien: Jaarrekening en Begroting en Toelichting en goedkeuring Kascommissie   

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening over het jaar 2016. Er zijn geen 
vragen en de penningmeester krijgt complimenten over de heldere cijfers en toelichting. 
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De vergadering stemt met algemene stemmen in met de jaarrekening 2016 en begroting 2017 
De Kascommissie deelt bij monde van Theo Pijnappel mee dat zij de jaarstukken akkoord 
heeft bevonden en adviseert de vergadering met de getoonde cijfers in te stemmen. 

De vergadering verleent met algemene stemmen decharge aan het bestuur voor het gevoerde
beleid en de jaarstukken over het jaar 2016. 

De kascommissie, bestaand uit Cees Boer, Marylee van der Meulen en Theo Pijnappel, blijft 
aan voor het komend jaar.

5. Ambassadeur StadsdorpZuid

Oudvoorzitter Jacques Allegro wordt uitgenodigd om Ambassadeur van StadsdorpZuid te 
worden. Het is een nieuwe functie. De Ambassadeur zal het SDZ vertegenwoordigen buiten 
ons Stadsdorp en signalen van andere stadsdorpen met ons delen. 

Zowel Jacques Allegro als de ALV stemmen hiermee van harte in.

6. Begroting 2017

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2017.                                      
De vereniging SDZ is financieel onafhankelijk wat betreft de doorlopende kosten van de eigen 
organisatie.       
Het aantal leden bedraagt op dit moment 428.        
De contributie blijft gelijk.        
De vergadering keurt met algemene stemmen de begroting 2017 goed.

7. Zorgsupporter en verwachtingen over zorg

Brecht van Beers licht toe hoe de werkzaamheden verlopen en de voorzitter vraagt 
aanwezigen over hun verwachtingen met betrekking tot zorg

8. Bestuurssamenstelling en bestuurswisseling 

1.  Mary van Vucht verlaat na zes jaar het Bestuur. Zij heeft zich met veel passie en energie 
beziggehouden met de ontwikkelingen van Stadsdorp Zuid en de communicatie naar leden en 
niet-leden. De voorzitter spreekt namens het SDZ zijn waardering en dank uit voor haar grote 
inzet. Mary blijft betrokken bij het Stadsdorp en is iedere vrijdag van 11-15uur aanwezig bij het
Digitale Trefpunt in de Brahmshof om leden bij te staan met hun digitale vragen.

2.  Marjolijn Witzenhausen wordt voorgedragen als het nieuwe bestuurslid met de portefeuille 
Werkgroep Wonen. Zij wordt met algemene stemmen aangesteld.

3.  Er wordt nog een nieuw bestuurslid gezocht met Communicatie in haar/zijn portefeuille. 
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9. Vaklui en Klussers

Joop van Praag Sigaar en Frank Munniksma nemen afscheid van de werkgroep Vaklui en 
Klussers. Het bestuur dankt ze voor hun jarenlange inzet.

10. Rondvraag 

Graag informatie en cv betreffende een nieuw bestuurslid in een vroeg stadium bekend 
maken. Dit had inderdaad met de stukken meegestuurd moeten worden.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Namens het bestuur:

Frans Oostrik Diana Ridderikhoff

Voorzitter Secretaris

Amsterdam, 4 juli 2017
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