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Verslag Algemene Leden Vergadering 
Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid 

 
 
Datum: 13 april 2016 
Plaats: Gaaspstraat 8, 1079 VE Amsterdam 
tel: 020 644 08 66 
mail: info@bsvaz.nl 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Miriam van Aller (voorzitter), Henk Degenhart (penningmeester),  
  Michel Idsinga (secretaris), Dick Neijssel (algemeen bestuurslid);  
Leden:   zie presentielijst; 
 

Notulist: Joyce Goede (van opname). 
 
 

1. Opening en algemene mededelingen 
 Opening 
Miriam van Aller, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom waarna de algemene 
ledenvergadering wordt geopend. 
Na de vergadering is er de gelegenheid om met elkaar een kleine versnapering te nuttigen.  
 

 Algemene mededelingen 

 Afmeldingen 
Bericht van verhindering ontvangen van: Gerrie van Mulder, Patricia van Gunst, mevr. Hardenberg 
en Esther Kroon (de moestuin). 
Geen bericht van verhindering ontvangen van: Soeat (algemeen bestuurslid) 

 Presentielijst (secretaris) 
Er gaat een presentielijst rond waarop de aanwezigen wordt verzocht hun naam te noteren. 

 Feest (secretaris) 
De speeltuinvereniging bestaat dit jaar 95 jaar. Het Huis van de Wijk Rivierenbuurt (WOOR), vroeger 
bekent als het Wijk Opbouw Orgaan Rivierenbuurt, bestaat 50 jaar. Beide organisaties hebben 
besloten dit op 9 juli 2016 feestelijk te vieren in combinatie met de heropening van de Rijnstraat. 
Verdere informatie hierover volgt. Iedereen is van harte welkom. Ook is het verzoek u aan te 
melden als vrijwilliger om de festiviteiten te helpen voorbereiden en op 9 juli uit te voeren om deze 
dag tot een succes te maken. De oproep om vrijwilligers zal herhaald worden met daarin de 
gegevens waar vrijwilligers voor nodig zijn en waar de geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. 
 

2. Mededelingen van het bestuur 
a. Contributie (penningmeester) 

Tijdens de vorige algemene ledenvergadering is besloten de contributie te verhogen.  
Het huidige bestuur vraagt de aanwezige leden op deze algemene ledenvergadering om dit besluit 
te herroepen en de contributie te handhaven op het oude peil van € 12 per jaar. 
Besluit: de aanwezige leden gaan, onder applaus, akkoord met het voorstel van het huidige bestuur 
om de contributie te handhaven op het oude peil, een bedrag van € 12 per jaar. 
Mevr. Thea Bosma: wat is de reden om de contributie te handhaven op het oude peil en niet te 
verhogen? 
Penningmeester: het huidige bestuur is van mening dat er geen goede onderbouwing is om de 
contributie te verhogen. Tot nog toe kan de speeltuin het redden met de inkomsten. Ook dient de 
speeltuinvereniging laagdrempelig te blijven. 
Secretaris: het vorige bestuur heeft op basis van 'het wordt allemaal duurder, dus dan verhogen we 
de contributie maar' het besluit genomen zonder dat er duidelijk zicht was op de jaarrekening. Nu 
de jaarrekening voorligt, heeft het bestuur meer inzicht in de financiële situatie. 
Aafke Heemnaar heeft nog geen nota voor de contributie voor 2016 ontvangen. Is het mogelijk de 
contributie contant te voldoen? 
Penningmeester: de financiën zijn nog niet helemaal ingericht op de wijze zoals dhr. Degenhart dit 
wenselijk acht. Dit maakt dat de nota's van 2016 nog niet zijn verstuurd. Een aantal leden hebben 
uit eigen beweging deze voldaan. Ook kan er contant betaald worden. 
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b. Aanpassing Huishoudelijk Reglement met betrekking tot alcoholgebruik (dhr. Neijssel) 
In de verenigingssfeer heeft dhr. Neijssel in het geheel niet de behoefte om voor de aanwezigen te 
bepalen of zij wel of geen alcohol tot zich moeten nemen. Dhr. Neijssel was onaangenaam getroffen 
toen hij een huishoudelijk reglement voor zich kreeg waarin allerlei zaken waren opgenomen die 
het vorige bestuur voor de bezoekers wenste uit te maken. Met elkaar dient bepaald te worden wat 
men wenselijk acht waar het gaat om alcoholgebruik, vooral ten opzichte van de kinderen. 
De regering heeft in haar wetgeving opgenomen dat er onder de 18 jaar geen alcohol verstrekt mag 
worden. 
Wat is de wet en wat is goed voor de kinderen, daarvan heeft het bestuur gemeend om tot 18:00 
uur alcohol achterwege te laten omdat er kinderen rondlopen binnen de speeltuinvereniging, het 
clubgebouw. Als mensen op het terras zitten en zij menen dat zij alcohol moeten nuttigen en dit 
zelf meenemen, dan is daar niets aan te doen. Als iemand zich misdraagt, ook daar waar het gaat 
om woordgebruik, daarvan is in de statuten van de speeltuinvereniging opgenomen dat er 
maatregelen kunnen worden genomen. 
Er is een alcoholbesluit uit dit alles voortgekomen welke iemand onder ogen krijgt als hij/zij 
misbruik maakt van alcohol. Het alcoholbesluit ligt ter inzage bij de speeltuinwerksters voor leden 
die willen weten wat er in dit alcoholbesluit staat.  
Vraag: wat als je voor 18:00 uur een wijntje wilt drinken op het terras? 
Dhr. Neijssel: als men vindt dat men dit ten opzichte van de kinderen kan maken dan moet men dat 
doen. Voor 18:00 uur is er geen alcohol te koop in het clubgebouw. 
Vraag: wie moet optreden als het misgaat? 
Dhr. Neijssel: op het moment dat iemand zich misdraagt met alcohol welke is meegenomen dan 
moet er worden ingegrepen, door iemand van het bestuur of namens het bestuur. In de grote zaal 
wordt in principe geen alcohol gedronken omdat je de kinderen niet vroegtijdig wilt confronteren 
met alcohol gebruik. 
Het kan wel zo zijn dat men in één van de andere zalen, bijvoorbeeld de schilderclub voor 
volwassenen, actief is en men vindt dat daar een glaasje wijn bij hoort, dan zal het bestuur daar 
geen probleem mee hebben. 
Het bestuur wil dit op deze manier vormgeven tenzij de ALV hier anders over denkt. 
Opmerking vanuit de zaal: het zal voor de omzet van de kantine een groot verschil maken als 
mensen van thuis drank meenemen. Kan dit een paar maanden uitgeprobeerd worden? 
Vraag: waarom wordt alcoholgebruik buiten dan wel geaccepteerd? 
Dhr. Neijssel: omdat dan de verantwoording bij een Corrie, een Yvonne of een Henny ligt. Kinderen 
moeten zo weinig mogelijk met alcohol geconfronteerd worden, zij zijn een van de doelstellingen 
van de vereniging. 
Sophie Verkruizen (majorettes club): in een andere speeltuinvereniging heeft het stadsdeel besloten 
dat er geen alcohol in de speeltuin verkocht mag worden tot ongeveer 19:00 - 19:30 uur. Ook drugs 
zijn uiteraard verboden. In de zomerperiode is dit zelfs nog later. Ook zelf meenemen mag niet. 
Dhr. Neijssel merkt op dat de speeltuin niet alleen een kinderverblijf is maar ook een plaats is voor 
volwassenen die een eigen verantwoording dragen.  
Dhr. Degenhart verzoekt de aanwezigen het huishoudelijk reglement te lezen waar ook in staat 
terughoudend te zijn in het meenemen van (alcoholische) drank en etenswaren. De opbrengst van 
de bar maakt dat de speeltuinvereniging kan blijven bestaan. De omzet is nodig. Het bestuur heeft 
geen invloed op hetgeen er gebeurt buiten de sluitingstijden van het gebouw. 
Zaal: als je zelf alcohol schenkt dan heb je ook meer toezicht, zoals het vroeger ging. 
Zaal: als het een beetje mooi weer wordt en ik kom aan rond 18:00 uur, dan zitten de volwassen 
buiten en spelen de kinderen buiten. Als men dan zit te 'tetteren' en men komt naar binnen voor 
water, een toiletbezoek en de club wil niet gestoord worden, de reactie van de terras drinkers is 
dan vaak agressief. Als vrijwilliger bij de klaverjasclub is dit niet fijn en die mensen wordt de 
toegang geweigerd door de barvrijwilliger. 
De voorzitter vraagt aanwezigen wie tegen het voorstel van het bestuur is. 
Joke Tilmans is tegen het voorstel omdat er alcohol meegebracht mag worden om te nuttigen op 
het terras. 
Dhr. Degenhart geeft aan dat het bestuur enkel kan ontmoedigen en niet kan handhaven in de 
openbare ruimte. 
De voorzitter hoort het graag als mevrouw Tilmans haar mening toch nog mocht wijzigen. 
 

Besluit: 
De aanpassing van het huishoudelijk reglement met betrekking tot het alcoholgebruik is met 
algemene stemmen door de vergadering aangenomen. 
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c. Jaarrekening 2013 - 2014 (Henk Degenhart - penningmeester) 
 

In tegenstelling tot het reglement heeft er geen kascontrole plaatsgevonden. Er is een jaarrekening 
maar de penningmeester kan niet op alle vragen een antwoord geven.  
Sinds oktober 2015 is het bestuur bezig geweest met het administratiekantoor. Eind januari 2016 
kreeg dhr. Degenhart nog vragen van het administratiekantoor inzake mutaties welke in januari 
2015 hadden plaatsgevonden. Hier is een heel proces van ontbrekende administratie van het 
administratiekantoor aan voorafgegaan. Dit heeft geleid tot irritaties wat heeft gemaakt dat er 
afscheid is genomen van het administratiekantoor. 
Aan de hand van beschikbare gegevens heeft dhr. Degenhart een verantwoorde jaarrekening 
opgesteld waarbij de overtuiging aanwezig is dat dit tot 95 tot 99% bij de werkelijkheid ligt. 
Volgens de persoonlijke waarneming van dhr. Degenhart is het in de administratie misgegaan op het 
moment van indiensttreding van het personeel in 2011-2012, er een administratie op basis van 
exploitatie heeft plaatsgevonden. In de boekhouding zijn de salarissen nooit professioneel in de 
boekhouding opgenomen. Alle clubactiviteiten, in en uitgaven, zijn op de balans blijven staan en 
niet in de exploitatie. In de jaarrekening van 2015 is dit opgelost waardoor er een grote post 
bijzondere baten is ontstaan. 
De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn nooit door de ALV goedgekeurd. Het bestuur stelt voor om de 
jaarrekeningen 2013 en 2014 ter kennisname aan te nemen en geen decharge te verlenen. Het is 
aan de vergadering om de jaarrekening 2015 ook ter kennisname aan te nemen, mogelijk met 
instemming, maar ook geen decharge te verlenen. Dit om te voorkomen dat als er toch nog ergens 
een onvolkomenheid blijkt, het huidige bestuur en het voorgaande bestuur gevrijwaard is. 
Vragen vanuit de zaal waarop dhr. Degenhart antwoord probeert te geven: 
- Als er decharge wordt gegeven ben je dan niet meer verantwoordelijk? 
Als er geen decharge wordt verleend dan is het bestuur en het voorgaande bestuur 
verantwoordelijk. 
 

Besluit: 
Het voorstel door dhr. Degenhart met betrekking tot de jaarrekening 2013,2014 en 2015, om deze 
ter kennisname aan te nemen en geen decharge te verlenen, wordt met algemene stemmen door de 
vergadering aangenomen. 
 
Aanvulling met betrekking tot de contributie, 2.a (Henk Degenhart) 
Iedereen is lid van de speeltuinvereniging en betaalt jaarlijks € 12 contributie. Als men daarnaast 
lid is van de judo- of dans-vereniging dan betaalt men aan deze verenigingen ook contributie voor 
deelname aan deze activiteiten. Wat betreft de informatie-uitwisseling hierover verloopt het niet 
helemaal juist. Binnen het bestuur wordt nu gedacht aan een combi-lidmaatschap. Dit maakt dat 
een zangclub dan combi-lid zou zijn, zij betalen het aantal keren dat er gebruik wordt gemaakt van 
het clubgebouw, een bedrag dat varieert van € 1060 tot € 1400 per jaar. Dit maakt dat deze clubs 
dan autonoom zijn. Dit voorstel zal als formeel besluit worden voorgelegd in een aankomende ALV. 
Thea Broos: moet de betreffende club er dan voor zorgdrager dat de € 1060 - € 1400 jaarlijks wordt 
betaald aan de speeltuinvereniging? 
Henk Degenhart: mocht het besluit worden aangenomen dan is dat de consequentie. 
Nu is het zo dat als er bijvoorbeeld een damclub is met 20 leden, deze 20 leden elk jaarlijks € 12 
lidmaatschap aan de speeltuinvereniging moeten betalen. Er zijn clubs die zeggen dat zij het 
lidmaatschap van de betreffende leden aan de speeltuinvereniging betalen. Zo ontstaat er een club 
in de club met eigen inkomsten en uitgaven. Het bestuur wil dit voorkomen door middel van de 
invoering van een combi lidmaatschap. 
Corrie van Egdom: geldt de € 1060- € 1400 alleen voor clubs die geen club contributie vragen of 
geldt dan voor alle clubs? 
Henk Degenhart: er zal overleg komen met de clubs die deze keuze krijgen voorgelegd. Het wordt 
niet opgelegd maar het bestuur zal wel dwingender worden met het overleggen van de inkomsten 
en uitgaven van de clubs. 
Kitty dacht dat er tijdens de vorige ALV al besloten was dat de clubs al inzage moesten geven. 
Dhr. Neijssel: 50% van de clubs houdt zich aan de gemaakte afspraken. 
Dr. Van Hasselt leest dat de inkomsten op de contributie in 2015 € 9000 is gedaald. Het exploitatie 
resultaat is € 16.885. En dan wordt de contributie toch op € 12 per jaar gehouden? 
Henk Degenhart: de exploitatie is zo negatief omdat er schoon schip is gemaakt. Er is € 17.000 
afgeboekt komend uit exploitatie tekorten in voorgaande jaren. Als dit buiten beschouwing wordt 
gelaten komt de speeltuinvereniging op € 825 positief uit. 
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Op 28 maart jongstleden heeft dhr. Degenhart met veel pijn en moeite een balans en 
exploitatierekening, welke niet conform aan de regels maar nodig voor de subsidiegever, los weten 
te krijgen van het administratiekantoor. Op 1 april 2016 moest de verantwoording binnen zijn bij 
het stadsdeel. Aan de hand van gedownloade gegevens heeft dhr. Degenhart in het tussenliggende 
weekend de correcties doorgevoerd om het voorliggende product tot stand te brengen om op te 
kunnen sturen aan het stadsdeel. Het administratiekantoor had geweigerd de correcties in te 
voeren. Rondom mei 2016 zal het stadsdeel laten weten of de subsidie wel of niet definitief wordt 
vastgesteld. 
De zaal applaudisseert voor de inzet welke dhr. Degenhart In deze heeft gepleegd. 
Dhr. Neijssel merkt op dat er vorig jaar niet voor niets afscheid is genomen van de toenmalige 
penningmeester, Adriaan ter Haer, die ontzettend veel fouten heeft gemaakt. Hij heeft het 
administratiekantoor haar gang laten gaan. 
De voorzitter, mevr. Van Aller, vult aan dat zij jarenlang samen met dhr. Degenhart in het bestuur 
van het WOOR zitting heeft gehad. Bij zijn aantreden van het WOOR was het daar net een dergelijk 
rommeltje als dat het hier bij zijn aantreden was. Hij heeft destijds het WOOR van de financiële 
afgrond gered. 
Dhr. Degenhart: het toenmalige stadsdeel Zuideramstel, in de tijd van aantreden bij het WOOR, en 
de toenmalige raadsleden, met name Duco Adema, is er enorm veel aan gedaan. Er zijn destijds 
veel incidentele subsidiegelden verstrekt. 
 

3. Verslag extra ALV d.d. 28 oktober 2015 
 

Er zijn geen op en aanmerkingen naar aanleiding van de extra uitgeschreven ALV gehouden op 28 
oktober 2015. 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de samensteller hiervan. 
 

4. Het inhoudelijk jaarverslag 2015 (Michel Idsinga) 
 

Het inhoudelijk jaarverslag houdt in wat voor activiteiten hebben plaatsgevonden, is aan de 
verplichting richting de subsidieverstrekker, naast de jaarrekening. 
In het inhoudelijk jaarverslag is opgenomen: de wisseling van het bestuur, het aantal vergaderingen, 
welke overleggen er zijn geweest, een verslag van activiteiten vanuit de speeltuin richting 
kinderactiviteiten (Corrie en Gerrie) en een overzicht van activiteiten van de clubs. 
Helaas hebben niet alle clubs gereageerd op het verzoek om aan te geven wat er het afgelopen jaar 
heeft plaatsgevonden. 
Vragen vanuit de zaal met betrekking tot het inhoudelijk jaarverslag 2015: 
- Dr. Van Hasselt mist een activiteit, de inzet m.b.t. het opknappen van Rozenoord. Jaarlijks wordt 
daar ook een indrukwekkende bijeenkomst georganiseerd. 
Dhr. Idsinga zal dit volgend jaar weer meenemen in het jaarverslag. Het gaat om een gezamenlijke 
activiteit van de speeltuinvereniging en Het Kindermonument. Samen met Het Kindermonument 
heeft de speeltuinvereniging richting het stadsdeel aangegeven dat zij erg geschrokken was door de 
mogelijke opheffing van Rozenoord, dit zonder enig overleg. Dankzij goed overleg met een aantal 
ambtenaren kon de huidige voorzitter van de bestuurscommissie hierop aangesproken worden en is 
alle medewerking toegezegd, wat in de praktijk blijkt. 
 

Besluit: de vergadering gaat unaniem akkoord met het inhoudelijk jaarverslag 2015. 
 

5. Rondvraag 
 

 Vrijwilligersavond 
Kitty: al drie jaar lang wordt er aan het bestuur gevraagd een vrijwilligersavond te organiseren. Drie 
jaar geleden was beloofd dat dit georganiseerd zou worden. Jaarlijks wordt dit door de vrijwilligers 
aangehaald, zonder respons. Voor de vrijwilligers is een dergelijke avond een blijk van waardering. 
Een dergelijke avond hoeft helemaal niet duur of uitgebreid te zijn. Een hapje en een drankje met 
wat muziek, de gelegenheid om te dansen, meer is er niet nodig. 
Dhr. Neijssel verzoekt om initiatief, een feestcommissie om de vrijwilligersavond te organiseren. 
Kitty zegt toe volgende week langs te komen met het verzoek om een budget. 
 
 

 Het kinderkamp 
Celeste: het kinderkamp, het is een schandaal dat de vereniging geen kamp meer heeft. 
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Dhr. Neijssel: er zijn op dit moment initiatieven door een aantal leden om het kinderkamp te 
herstellen. Mede gezien de schenking van een vooraanstaand lid, welke is ontvangen, er is nu wat 
financiële armslag. Er zijn drie speeltuin moeders die het kamp, mogelijk in de herfstvakantie 
periode willen organiseren. 
 

 De Vuist 
Anja: komt de Vuist, of een nieuwsbrief, terug om de leden te informeren? 
Dhr. Neijssel is het volkomen met Anja eens. Hij heeft samen met zijn echtgenote 30 jaar lang de 
redactie van de Vuist verzorgd waar ook veel respons op kwam. Vijf of zes jaar geleden is de Vuist 
na de redactie overname door de toenmalige secretaris, Bernice Berkleef, verdwenen. 
Dhr. Degenhart: de Vuist heeft de volle aandacht van het bestuur. 
Dhr. Idsinga: ook in de voorgaande ALV is de Vuist ter sprake gekomen. Het bestuur heeft de 
aanwezigen gevraagd of er iemand onder hen was die redactionele ondersteuning wil verlenen voor 
het maken van de Vuist. Helaas is hier geen respons op gekomen. 
Anja geeft aan dat zij zich beschikbaar wil stellen, maar dan wel samen met anderen. 
De voorzitter roept de aanwezigen op na te denken of zij willen toetreden tot de redactie of dat zij 
wellicht andere leden van de speeltuinvereniging weten te overtuigen om dit op zich te nemen. 
Dhr. Degenhart: wellicht zijn er mensen die behulpzaam kunnen zijn bij het redigeren van 
artikelen. Wellicht kan de schrijversgroep hierbij assisteren. 
Sebastiaan Redondo heeft vroeger de omslag van de Vuist gedrukt. Plotseling was deze gewijzigd 
waar hij nooit meer iets over heeft gehoord/gezien. 
Dhr. Neijssel: de Vuist werd op een bepaald moment uitbesteed omdat de juiste apparatuur niet 
beschikbaar was. Het werd aan een vormgever en drukkerij uitbesteed. 
Sebastiaan Redondo is bereid om weer werkzaamheden voor de Vuist uit te voeren. 
Dhr. Idsinga: de leden hebben aangegeven dat zij het prettig vinden om activiteiten in de Vuist 
terug te kunnen vinden. Het digitale tijdperk is nu aangebroken. Als er vrijwilligers/krachten zijn 
gevonden om iets op papier te zetten gaat dan de wens uit naar een papieren versie (hardcopy) of 
in een digitale vorm? 
Anja denkt dat er veel mensen, lid van de speeltuinvereniging, zijn die niet in het bezit zijn van een 
computer. 
Dhr. Neijssel: vroeger kwam de Vuist eenmaal per maand uit. Men zou nu kunnen besluiten om de 
Vuist eenmaal per kwartaal uit te laten komen. 
 

 Aparte bespreken met de clubs 
Thea Broos: gaat het bestuur de aparte bespreking met de clubs weer oppakken? Als er aparte 
besprekingen komen kan er wellicht iets gebeuren aan het niet betalen of afspraken die niet worden 
nagekomen. 
Dhr. Neijssel: met de clubs die hun afspraken niet nakomen zal zeker een afspraak gemaakt 
worden. 
Kitty: het zal altijd zo blijven dat er clubs zijn die hun afspraken niet nakomen. Ook zijn het altijd 
dezelfde clubs die naar vergaderingen zoals vanavond komen. 
Dhr. Neijssel: in december jongstleden hebben de gesprekken met de clubs plaatsgevonden. 
Afspraken zijn met hen gemaakt waarop een aantal clubs heeft gezegd dat zij het in beraad zouden 
nemen en hier op zijn terug zouden komen. De terugkoppeling heeft nooit plaatsgevonden. Het 
bestuur heeft 14 dagen geleden een brief laten uitgaan naar alle clubs met de stand van zaken. 
Celeste begrijpt niet dat als 50 % van de clubs nog steeds niet aan hun financiële verplichtingen 
voldoen, zij niet door de vereniging geschorst zijn. 
Dhr. Neijssel: het gaat erom dat de financiën niet inzichtelijk zijn. Het bestuur van de 
speeltuinvereniging is daar verantwoordelijk voor als het misgaat bij die clubs. 
 

6. Sluiting 
 

De voorzitter, mevr. Van Aller, dankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng waarna zij de 
vergadering sluit. De aanwezige zijn van harte uitgenodigd met elkaar nog een drankje te drinken 
en wat na te praten. 


