ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 juni 2020
NOTULEN
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Bestuursleden:
Aanwezige leden:
Afmeldingen:

1.

25 juni 2020
Via beeldbellen Zoom
Machiel van der Woude (voorzitter),
Marjolijn Witzenhausen (secretaris),
Frits van Servellen (Penningmeester)
29 zie presentielijst
Mary van Vucht
Marijke Engels
Jetty van Gelder Pinto
Marijke Allegro
Jacques Allegro
Hans Muller

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur. In zijn openingswoord memoreert
de voorzitter het bijzondere karakter van deze vergadering die door het Coronavirus gedwongen op afstand plaatsvindt via Zoom. Het bestuur en coördinator
Anneke Huygen zijn aanwezig in café-restaurant Square op het Stadionplein om
leiding te geven aan deze Zoom-sessie, bestuurslid Frits van Servellen treedt hierbij
op als moderator. Hopelijk kunnen we in 2021 weer in ApolloFirst terecht voor onze
ALV.
Kort terugkijkend op de afgelopen periode kunnen we wat betreft 2019 spreken van
een zeer geslaagd verenigingsjaar. De plannen voor wat betreft 2020 moesten eind
februari op een heel laag pitje worden gezet vanwege het Corana-virus. Een ook
voor ons stadsdorp lastige tijd, die na een intelligente lockdown van drie maanden
nu met de zomer in zicht weer wat meer mogelijkheden lijkt te kennen. Maar nog
steeds is het opletten geblazen, in een 1.5 meter samenleving, die snakt naar een
afdoend vaccin.

2.

Agenda ALV 25 juni 2020
Goedgekeurd.
Er zijn twee ingekomen stukken:
• Mary van Vucht over de statutenwijziging
• Simon Italiaander over uitbreiding van het bestuur
Stukken worden behandeld bij de desbetreffende agendapunten
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3.

Notulen ALV 2019
Vastgesteld

4.

Financieel jaarverslag 2019
De jaarrekening sluit op een klein negatief resultaat, veroorzaakt door een
voorziening voor het Lustrum in 2020. Het eigen vermogen is ruim EUR 31.500
ultimo 2019. De begroting 2020 -bijgesteld op de maatregelen van de regering
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wegens Corona- is sluitend op de voorziening voor het Lustrum na. Op dit moment
is sprake van een break even plus situatie.
Kees Jansen informeert naar de post personeelskosten. De penningmeester licht
toe dat de salarisverhoging van de coördinator, twee jaar geleden, niet juist in het
budget is opgenomen. Bovendien verhoogde het detacheringsbureau medio 2020
de kosten. Deze bleken tot nu toe niet goed aan SdZ doorbelast.
De vergadering heeft verder geen vragen aan de penningmeester.
5.

Verklaring Kascommissie en decharge bestuur
De kascommissie bestond uit drie leden, Marylee van der Meulen, Cees Boer en
Theo Pijnappel.
Bij monde van Theo Pijnappel verklaart de Kascommissie dat zij door
penningmeester Frits van Servellen en administrateur Anneke Huygen in de
gelegenheid gesteld is om de administratie met hen te bespreken en de benodigde
administratieve gegevens op volledigheid en juistheid te controleren.
De commissie is van mening dat zorgvuldig financieel beleid van het bestuur,
gesteund door een adequaat ingerichte administratie, ertoe geleid hebben dat de
vereniging voldoende financiële armslag heeft om haar doelstellingen voor het jaar
2020 te realiseren. De commissie heeft de begroting voor het jaar 2020 kunnen
inzien en beoordeeld als realistisch en haalbaar.
Op basis van het onderzoek naar de jaarstukken 2019 meent de Kascommissie
dan ook de Algemene Ledenvergadering te kunnen adviseren, deze jaarstukken
goed te keuren en het bestuur te dechargeren.
De kascommissie bedankt Frits van Servellen en complimenteert Anneke Huygen
met de wijze waarop ze ook dit jaar weer voorbeeldig de administratie heeft
gevoerd.
De vergadering stemt in met het advies van de Kascommissie om het bestuur te
dechargeren.

6.

Benoeming Kascommissie voor komende periode
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de diensten die de Kascommissie
StadsdorpZuid heeft bewezen en dankt hen voor het zorgvuldige werk.
Op verzoek van de voorzitter verklaart de Kascommissie zich bereid om aan te
blijven. Deze Kascommissie wordt herbenoemd voor het komende jaar.

7.

Sociaal jaarverslag 2019
De voorzitter dankt secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag en Maria
Hendriks voor het zorgvuldig redigeren en Mary van Vucht voor de technische
uitvoering van formats en grafieken.
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Hij memoreert de uitstekende aanpak van de vele activiteiten door de diverse
groepen binnen ons stadsdorp. De nieuwe borrel bij VanderVeen was steeds een
succes. Als hij goedbezocht werd, maar ook als er weinig mensen waren bleek dat
juist leuk wegens de mogelijkheid om eens een diepergaand gesprek te voeren.
In de twaalf BinnenBuurten werd veel ondernomen op initiatief van de BinnenBuurt
coördinatoren en ook in de kringen en werkgroepen werd veel georganiseerd. Dank
gaat uit naar hen allen. Een bijzonder bedankje betreft de werkgroep
dienstverleners gevormd door Frits van Servellen, Sylwia Kleynen en Charles
Stroom. De rubriek Dienstverleners (voorheen Vaklui en Klussers) op de website is
aanmerkelijk vernieuwd en verbeterd. De voorzitter dankt de werkgroep leden voor
de tijd, kennis en kunde die ze hebben besteed aan deze vernieuwingen. De
werkgroep heft zichzelf op en dus wordt er gezocht naar leden die actief willen zijn
op dit gebied en die ook de kennis daarvoor hebben. .
Ook het Communicatieteam verdient alle waardering. De twee teamleden, Mary van
Vucht en Anneke Huygen en hebben het afgelopen jaar onder meer talloze
nieuwsbrieven uit doen gaan, goed gevuld met interessante inhoud. Op 11 oktober
2019 vond in De Veranda de traditionele Dorpspleinbijeenkomst plaats, die met 100
leden goed bezocht was. De bijeenkomst kende een gevarieerd programma met
interessante sprekers, voldoende ruimte voor onderlinge discussie en ter afsluiting
een inspirerende dansact. Het is de bedoeling om in 2021 weer een
Dorpspleinbijeenkomst te organiseren.
Een bijzonder initiatief ging dit jaar van start in de huiskamer van Jacques en
Marijke Allegro. Ze vormden een gespreksgroep met partners van dementerende
leden. Belangrijk werk waarvoor we dankbaar zijn. In dit verband moeten ook Sjef
van Bommel en Jeannette Weinberg genoemd worden met het door hen opgerichte
Infopunt Dementie.
Tenslotte is er op 27 februari een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met
nieuwe leden, bestuur en leden van het communicatieteam. Dit nieuwe initiatief is in
goede aarde gevallen en wordt -zodra dat kan- voortgezet.
8.

Voornemens voor 2020
De meeste plannen voor 2020 staan helaas op een laag pitje, ook het lustrum. De
lustrumcommissie werkte aan een voorstel voor een mooie locatie en een feestelijk
programma. Maar wegens het Corona virus waren we gedwongen om de lustrum
activiteiten op te schorten.
De benarde situatie, waarin onze leden elkaar niet konden bezoeken, leidde wel tot
het gebruik van alternatieve mogelijkheden voor communicatie, bijvoorbeeld via de
elektronische snelweg, door het gebruik van Zoom. Het bestuur is van mening dat
het belangrijk is om dit soort mogelijkheden voor communicatie verder te
ontwikkelen en aan te moedigen. Onze doelgroep kan daar beslist gemak van
hebben.
Verwacht wordt dat er in de zomer buitenshuis veel meer mogelijk zal zijn, zaaltjes
moeten nog vaak vermeden worden. Buitenactiviteiten zoals wandelen, tuinbezoek
en de (buiten)koffiekring zijn alweer van start gegaan. Simon Italiaander informeert
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naar de Fietskring: met Theo van Wegen als organisator wordt eenmaal per maand
een tocht gemaakt.
Frans Werners roept aanwezigen op om met ideeën te komen voor het
gemeentelijke project Buurtbudget Zuid. De coördinatie ligt bij hem; hij verwacht
voorstellen per mail en zal deze bespreken met Machiel van der Woude en een
gezamenlijk voorstel indienen. Er is haast bij want de sluitingsdatum is 30 juni
2020. Voor informatie zie: https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/buurtbudger-zuid/
Betty Schermers stelt voor om geen voorstel in te dienen. Ze zegt, wij hebben al
zoveel, laat het initiatief over aan mensen die het meer nodig hebben dan wij.
9.

Ledenwerving
De penningmeester uit zijn zorg over het afnemend aantal leden. 2018 kende een
vrij groot ledenverloop. Hoewel dat in 2019 aanmerkelijk minder was blijft
ledenwerving uitermate belangrijk.
De voorzitter kan dit beamen. Het plan was om rondom het Lustrum speciale
aandacht te besteden aan ledenwerving in de buurt. Helaas heeft het Corona-virus
roet in het eten gegooid. Na de zomervakantie, als we weer meer armslag hebben
zal het bestuur de ledenwerfactie inhoud geven en voortvarend oppakken.
Frans Werners suggereert een wervend stukje in een buurtkrantje zoals onlangs
over Vondeldorp is verschenen.

10. Statutenwijziging
Frits van Servellen licht de noodzaak tot en consequenties van de statutenwijziging
toe:
Het verwerven van de ANBI status. Daardoor is het mogelijk schenkingen te
ontvangen zonder daarover belasting te betalen. Omzetten van de juridische vorm
van coöperatieve vereniging naar vereniging maakt ANBI status mogelijk. Alvorens
de statuten te passeren wordt geverifieerd bij de fiscus of StadsdorpZuid nu aan
alle vereisten voldoet.
De mogelijkheid om ereleden en leden van verdienste te benoemen.
De doelstellingen van de vereniging moeten worden aangescherpt, ze zijn
achterhaald.
De mogelijkheid om rechtsgeldig te vergaderen en besluiten te nemen via de
elektronische snelweg dient te worden vastgelegd.
Het instellen van een controlecommissie i.p.v. kascommissie. Bereik en
bevoegdheid van een controle commissie is groter dan alleen het controleren van
de kas. Hun controlerende taak omvat expliciet het financieel beleid en alles wat ze
daarbij tegenkomen. In het Burgerlijk Wetboek is het instellen van een
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controlecommissie als een verplichting opgenomen als er geen commissarissen zijn
of een accountant.
Naast genoemde wijzigingen stelt het bestuur voor een Commissie van beroep aan
te stellen die kan optreden bij problemen.
De reacties uit de ‘zaal’ en het ingekomen stuk van Mary van Vucht bevatten een
aantal steekhoudende bezwaren, zoals de te krappe voorbereidingstijd, de
termijnen voor betaling en opzegging, het wegvallen van de coördinator in de tekst,
de bezwaren die Kees Jansen inbrengt tegen de formulering van de doelstellingen.
Hij kan zich niet vinden in doelstellingen die naar beneden wordt bijgesteld.
De voorzitter besluit daarop de statutenwijziging niet in stemming te brengen. Hij
constateert dat nog zorgvuldiger moet worden omgegaan met eventuele
veranderingen van de statuten. Hij zegt de vergadering toe dat het bestuur meer tijd
zal nemen om de statuten als geheel te bezien inclusief de ingebrachte bezwaren,
en -belangrijker nog- dat de leden ruim de tijd zullen krijgen om zich een oordeel te
vormen alvorens dit punt in stemming zal worden gebracht.
11. Lustrum 2020
Nu het grote lustrumfeest wordt uitgesteld, kan er wellicht toch iets feestelijks
worden georganiseerd rond 1 oktober 2020. Uitwerking daarvan naar bevind van
zaken als de ontwikkelingen rond het corona virus duidelijker zijn. De
penningmeester wijst nog eens op het belang om het lustrum een feest te laten zijn
voor alle stadsdorpleden, om niet alleen de vitalen te bedenken, maar ook
aandacht en budget te besteden aan de niet-actieve, noodgedwongen passieve
leden. Bestuur geeft dit mee aan de lustrumcommissie.
12. Afscheid Frits van Servellen
Frits van Servellen nam in deze ALV afscheid als penningmeester van
StadsdorpZuid. De voorzitter sprak hem toe:
Beste Frits, Op de ALV van 19 april 2018 trad je toe tot het bestuur van ons
Stadsdorp. Je werd gevraagd voor de positie van penningsmeester omdat je op
grond van je brede financiële ervaring de boekhouding van een coöperatie als de
onze zeker in de vingers moest hebben. Dat was natuurlijk ook zo, waarbij je
zorgvuldigheid hand in hand ging met een zekere strengheid: verkwisting van
dorpsgeld was er beslist niet bij.
Maar je brede werkervaring in het bedrijfsleven en je analytisch brein brachten ons
in de afgelopen twee jaar meer dan een bekwame penningmeester en dat alles
heeft te maken met je daadkracht en je interesse voor wat er in ons dorp gebeurt.
Een goed voorbeeld daarvan is je belangstelling voor de websiterubriek Vaklui en
Klussers, die je samen met Charles Stroom en Sylwia Kleynen nieuwe vorm en
inhoud gaf. Maar ook je reflectie over wat het stadsdorp zou kunnen resp. zou
moeten zijn, je actieve rol met het Zoomen én je werk m.b.t. de aanpassing van de
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Statuten typeren je bestuursperiode. Je was vaak met het stadsdorp bezig en keek
daarbij ook nadrukkelijk mee wat andere bestuurs- en commissieleden voor ons
dorp deden.
Ondanks je enthousiasme en inzet stop je er na twee jaar mee, Frits. Misschien
moet ik in plaats van ‘ondanks’ wel ‘dankzij’ zeggen. De veranderingen gingen je
vaak niet snel genoeg, te veel bleef volgens jou liggen en ging op de oude
vertrouwde voet door. Een en ander stak je zeker niet onder stoelen of banken. Dat
neemt niet weg dat we het erg jammer vinden dat je het bestuur verlaat. Gelukkig
heb je aangegeven dat je graag actief betrokken blijft bij StadsdorpZuid, daar zijn
we erg blij mee.
En dan het cadeau. Daar zijn we als bestuur, zuinig als we door jou zijn opgevoed,
terughoudend in. Maar met lege handen kan ik hier natuurlijk niet staan. Dus voor
jou naar Van Rossum getogen, in de wetenschap dat je je graag verdiept in de
politieke en sociale structuur van een land waar je ‘all over the world’ op vakantie
bent. Mogelijk ga je na het lezen van dit boek ook op reis naar deze kolkende regio,
waar de leiders wel een goed advies van jou kunnen gebruiken.
Samenvattend Frits: veel dank voor je bijzondere inzet en fijn dat je actief blijft.
Prima de luxe!
De vergadering sluit zich daarbij aan met applaus. Frits dankt de voorzitter voor zijn
mooie woorden en geeft aan dat hij weliswaar stopt met het bestuurswerk, maar dat
hij beschikbaar blijft om nog een aantal dingen te doen.
13. Samenstelling bestuur
Joris Baurichter, die al eerder het penningmeesterschap vervulde in StadsdorpZuid
wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester. De vergadering accordeert zijn
benoeming met een flink applaus.
De vergadering stemt ook onder applaus in met de benoeming voor een tweede
termijn van Marjolijn Witzenhausen als secretaris.
14. Uitbreiding van Bestuur
De voorzitter licht toe dat het bestuur tot de conclusie gekomen is dat het wenselijk
is het driekoppige bestuur uit te breiden met een bestuurslid marketing en
communicatie. Simon Italiaander merkt in zijn schriftelijke reactie bij dit agendapunt
op dat hij de motivatie heeft gemist van het bestuur om het bestuur uit te breiden
met een vierde man/vrouw. Verder vraagt hij zich af of het bestuur een kandidaat
op het oog heeft. De voorzitter merkt op dat de motivatie inderdaad ontbrak. Hij licht
toe dat het beoogde bestuurslid o.a. een belangrijke rol kan spelen bij de
ledenwerfcampagne. Een kandidaat heeft het bestuur nog niet op het oog.
Joop van Praag Sigaar merkt op dat bij een even aantal bestuursleden sprake kan
zijn van stakende stemmen. De statuten dienen een bepaling te bevatten hoe in dat
geval gehandeld dient te worden. Verder wordt opgemerkt dat het ook mogelijk is
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om de communicatiefunctie op een andere manier bestuurlijk en in de rest van de
organisatie te verankeren. De voorzitter dankt voor de reacties. Het bestuur zal dit
voorstel nader bezien, waarbij ook rekening wordt gehouden met de aanpassing
van de statuten in de komende periode voor wat betreft het punt ‘stakende
stemmen’.
15. Vaststelling besluiten
De ALV heeft in de vergadering van 25 juni 2020 vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De notulen van de ALV 17-04-2019;
Het jaarverslag 2019;
De jaarstukken 2019;
De ALV dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid en jaarstukken 2019;
De ALV herbenoemt de huidige Kascommissie voor het komende jaar;
De ALV stemt in met de voornemens en de begroting voor 2020;
De ALV heeft kennis genomen van het vertrek van het bestuurslid Frits van
Servellen;
8. De ALV stemt in met de benoeming van Joris Baurichter als penningmeester;
9. De ALV stemt in met de herbenoeming van Marjolijn Witzenhausen als
secretaris;
10. De ALV stemt in met uitbreiding van het aantal bestuursleden.
De ALV kan niet instemmen met de voorliggende wijziging van de Statuten.
Aanmerkingen en suggesties uit de vergadering dienen te worden verwerkt in het
document. De statuten zullen opnieuw ter goedkeuring aan de ALV worden
voorgelegd,
16. De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 12.30 uur
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