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Verslag Algemene Leden Vergadering 
Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid 

 
 
Datum: 2 november 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 vaststellen agenda 
 Opening 
Miriam van Aller, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom waarna de algemene 
ledenvergadering wordt geopend. 
 

 Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Mededelingen o.a. vanuit bestuur 

 Afmeldingen 
Bericht van verhindering ontvangen van: zie lijst met afmeldingen, bijgevoegd op presentielijst. 

 Oproep voor nieuwe bestuursleden  
Miriam van Aller geeft aan dat dit bestuur eigenlijk een noodverband is, een tijdelijk bestuur omdat 
er even niets anders was. Het bestuur is dan ook op zoek naar vervanging. Het huidige bestuur zou 
blij zijn als bij de komende ALV, in het voorjaar van 2017, een nieuw bestuur zich kan presenteren. 
Is men geïnteresseerd, geef je op bij Corrie of Gerrie, zij geven dit door waarna er contact wordt 
opgenomen. Er is een functieomschrijving beschikbaar van de diverse functies binnen het bestuur 
van de speeltuinvereniging. 

 Bardienst - vrijwilligers 
De medewerkers van de vereniging, te weten Corrie en Gerrie, zijn in dienst bij de vereniging en 
hebben een eigen takenpakket. Dit maakt dat het kan voorkomen dat als er niet voldoende 
vrijwilligers zijn voor de bardienst de bar gesloten is en er niets te verkrijgen is. Hopelijk is hier 
begrip voor. 

 Presentielijst 
Dhr. Van Hasselt mist een presentielijst. 
Er wordt een lijst doorgegeven waarop men kan aangeven dat men er is. 
 

3. Verslag vorige ALV d.d. 13 april 2016 
 

Er zijn geen op en aanmerkingen naar aanleiding van de ALV gehouden op 13 april 2016. 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de samensteller hiervan. 
 

4. Voorstel Combi lidmaatschap 
 

Henk Degenhart (penningmeester): het bestuur heeft een voorstel gemaakt om het combi 
lidmaatschap in te voeren. De huidige situatie is als volgt: alle clubs, alle leden daarvan, moeten lid 
zijn van de BSV Amsterdam Zuid. Er zijn een aantal clubs die zich niet aan de afspraken houdt, 
waarvan de leden wel lid zijn van de speeltuinvereniging maar de clubs hun boeken richting het 
bestuur niet overleggen. Dit maakt dat er geen inzage is in hun ontvangst van contributies, uitgaven 
en winst maken. Met deze clubs zijn gesprekken geweest waar de uitkomsten niet altijd volledig 
bevredigend waren. 
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Zo is er een koor dat volhoudt dat zij geen andere inkomsten hebben dan de clubavonden. Via een 
verantwoording aan het 4-5 mei comité werd duidelijk dat zij inkomsten genereerden voor een 
optreden aldaar. Gesprekken daaromtrent hebben niet tot een positief resultaat geleid.  
Dit is de reden dat het bestuur het combi lidmaatschap voorlegt. Een combi lidmaatschap houdt in 
dat de leden van de club geen lid meer hoeven te zijn van de speeltuinvereniging, de leden geen 
uitnodiging zullen ontvangen voor de ALV (die gaat naar de betreffende club). De hoogte van het 
combi lidmaatschap is afhankelijk van de ruimte welke gebruikt wordt. Voor de kleine ruimte 
bedraagt het combi lidmaatschap € 1060 per jaar en die voor de zaal € 1400 per jaar, gekoppeld aan 
het kalenderjaar. Men hoeft zich dan alleen als fatsoenlijke huurder te gedragen.  
Het gaat hier om een besluit welke de ALV moet nemen. 
Er zijn verschillende clubs met dit idee aangeschreven maar hier is geen reactie op gekomen. Als de 
ALV vanavond met meerderheid van stemmen besluit tot het invoeren van het combi lidmaatschap 
kan het bestuur deze week formele stappen nemen richting deze clubs. 
Mevr. Van Egdom: geldt het combi lidmaatschap alleen voor clubs die geen clubcontributie afdragen 
of geldt het voor alle clubs? 
Henk Degenhart: het geldt alleen voor de clubs die geen clubcontributie afdragen, die geen opening 
van zaken geven. 
Dorothea Sinnema: is het niet veel makkelijker om zaal verhuur in te stellen? 
Henk Degenhart heeft begrepen dat in de statuten, of in de vergunning, staat dat de 
speeltuinvereniging niet aan zaal verhuur mag doen. 
Miriam van Aller (voorzitter): de leden gaan altijd voor in relatie tot de mensen van het combi 
lidmaatschap als een kalenderjaar is verstreken. 
Frank Seel (majorette River Girls): de majorettes zijn op dit moment nog in dubio. Er moet subsidie 
aangevraagd worden bij het AFK, voor 15 november 17:00 uur. Moet deze subsidieaanvragen via de 
speeltuinvereniging gebeuren of dien je dit zelf te doen? Kan het subsidiebedrag in eigen beheer 
gehouden worden of moet dit afgedragen worden aan de speeltuinvereniging? 
Henk Degenhart: tot nog toe draagt de majorette club contributie af aan de speeltuin. Op het 
moment dat er een optreden is, met inschrijfgeld en dergelijke, komt de rekening bij de 
penningmeester van de speeltuin en wordt door hem betaald. De subsidie wordt aangevraagd en 
komt bij de speeltuin binnen. Bij het AFK kan de majorette club niet zelf subsidie aanvragen in 
verband met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vorig jaar zijn hier veel problemen mee 
geweest. 
Frank Seel: het systeem bij het AFK is veranderd. 
Henk Degenhart kan zich voorstellen dat het voor de majorette club handiger is om een combi 
lidmaatschap te nemen. Als de club dit doet loopt men echter ook het risico op tekorten. Nu is het 
zo dat als er een begroting wordt ingediend bij de speeltuinvereniging met bijvoorbeeld 10 leden en 
dit zakt gedurende het jaar terug naar vijf leden het risico voor de speeltuinvereniging is. Op het 
moment van een combi lidmaatschap en dit gebeurt dan is het aan de club zelf.  
Miriam van Aller: het hangt er ook van af hoe de omstandigheden zich ontwikkelen. Als je weet 
hoeveel leden je hebt, dan kan je berekenen wat de voor en nadelen van beide is. Mocht er 
onverhoopt een terugval in leden zijn dan kan dit heel anders zijn. 
Dick Neijssel (bestuurslid): een combi lidmaatschap kan per jaar opgezegd worden. Namens het 
bestuur spreekt Dick de voorkeur uit dat de majorette club gewoon deel blijft uitmaken van de 
speeltuinvereniging. Met elkaar is de speeltuinvereniging sterk. Als er problemen zijn met de 
aanvraag van de subsidie dan kan dit op dezelfde wijze gebeuren zoals dit altijd al is gedaan. 
Frank Seel: door het agenderen van het combi lidmaatschap komt de vraag op wat handiger is. 
Henk Degenhart: n.a.v. de stand van zaken per juli 2016 denkt Henk dat het onverstandig zou zijn 
om als majorette club een combi lidmaatschap te nemen. 
Arno Sirach (judo): op het moment dat iedereen akkoord gaat hoe zit het dan met het naleven van 
de regels qua schoon achterlaten van de gebruikte ruimten? 
Henk Degenhart: in de oorspronkelijke brief staat in de laatste alinea vermeldt dat de ruimte 
schoon en ordentelijk moet worden achtergelaten. 
Anja van Kemenade snapt helemaal niets van het combi lidmaatschap en verzoekt dit nogmaals uit 
te leggen. Krijgen de clubs die een combi lidmaatschap nemen wel subsidie? 
Dick Neijssel: vergelijk het met dat je als buurtbewoner een hondenclub hebt en je bij de 
speeltuinvereniging de zaal wilt gebruiken. De speeltuin biedt deze bewoner dan een combi 
lidmaatschap aan wat betekent dat hondenclub lid wordt en meer niet. 
Anja van Kemenade: en de subsidieaanvraag moet je dan zelf doen. Duidelijk. 
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Miriam van Aller: het bestuur wil het liefst dat iedereen gewoon lid wordt en het combi 
lidmaatschap niet nodig is. Het gaat er puur om dat mensen die lid zijn van de speeltuinvereniging 
geen inzage willen geven in hun verdiensten.  
Het bestuur heeft de voorkeur van ‘eigen’ clubs met leden. De praktijk leert dat enige clubs geen 
financiële verantwoording (willen) afleggen bij de penningmeester, ondanks de afspraken en de 
vereniging structuur. Voor deze clubs geldt het aanbod van een combi lidmaatschap, echter maar 
voor slechts één jaar met eventueel jaarlijks een verlenging. Bij het vastleggen van het jaarrooster 
clubhuis gebruik gaan ‘eigen’ clubs voor! 
Kitty Quint (lijndans): het speelt al een tijd, clubs die nooit komen of reageren op uitnodigingen 
voor vergaderingen en brieven. Bij iedere uitnodiging zijn dezelfde mensen er altijd. De betreffende 
mensen komen niet maar krijgen wel de zaal. Er is eerder over gesproken en er zouden sancties 
gesteld worden. Als je niet eerlijk bent wordt in andere organisaties gezegd dat je niet langer 
welkom bent. 
Henk Degenhart: het laatste is niet mogelijk. Dat betekent eerst een schorsing en dan een 
voordracht voor een royement bij de Algemene Leden Vergadering. Royeren is niet aan het bestuur 
maar aan de ALV. 
Kitty Quint (lijndans): je zou iets moeten kunnen verzinnen om deze mensen op hun plaats te 
zetten. 
Henk Degenhart: de meeste mensen houden zich keurig aan de regels, de zaal wordt netjes 
achtergelaten. Het enige is dat deze clubs worden geleid door één of meerdere personen die hier 
geld mee verdienen. Het is niet de bedoeling dat mensen geld verdienen met het 
gemeenschappelijk bezit van de speeltuinvereniging. Als men ondernemer wil spelen moet men zelf 
investeren. Het bestuur probeert af te dwingen dat dit over en uit is. In de brief die ze hebben 
ontvangen is duidelijk gesteld dat de keuze aan hen is: een combi lidmaatschap, volkomen openheid 
van zaken of vertrekken. 
Kitty Quint (lijndans): als er nieuwe mensen komen kijken wordt er altijd direct gezegd dat er € 12 
per jaar lidmaatschap betaald moet worden, € 1 per maand, wat wordt afgedragen aan de 
vereniging. 
Miriam van Aller (voorzitter) constateert dat er geen verdere vragen zijn. 
Het bestuur brengt in stemming het voorstel tot invoering van een combi lidmaatschap 
 

Besluit: het voorstel om tot invoering van een combi lidmaatschap overgegaan wordt met algemene 
stemmen door de ALV aangenomen. 
 

5. Begroting en subsidieaanvraag 2017 
 Deel medewerkers vergadering 
 

Bij dit agendapunt wordt toegevoegd: de Sinterklaas begroting. 
Henk Degenhart (penningmeester) heeft een begroting 2017 opgesteld. Overeenkomstig het bedrag 
van de begroting 2017 is de subsidieaanvraag 2017 ingediend. Daarbij er is een subsidieaanvraag van 
€ 38.200 voor de exploitatie van het gebouw en € 85.580 voor het personele beheer en dergelijke 
aangevraagd. Daarnaast is er wat omzet van de bar waar de inkoop voor de bar en andere kosten 
tegenover staan. Voor het clubwerk is overeenkomstig de doelstellingen van de clubs, verder te 
bespreken onder agendapunt 6, een bedrag van nul euro begroot, behalve voor de judo en 
kinderactiviteiten zoals de Sinterklaasviering. Daarvoor is dit een speeltuinvereniging. De volwassen 
clubs moeten in principe voor zichzelf een sluitende begroting maken m.a.w. op budget neutrale 
wijze.  
De subsidieaanvraag moest al voor 1 oktober 2016 ingediend worden bij de gemeente. Het bestuur 
heeft besloten dit buiten de ALV te doen. Wel wordt aan de ALV de goedkeuring hiervoor gevraagd. 
Dit is niet geheel volgens de regels maar om subsidie aan te kunnen vragen noodzakelijk. 
Miriam van Aller (voorzitter) constateert dat er geen verdere vragen zijn. 
Het bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met de begroting en de subsidieaanvraag 2017 
 

Besluit: de begroting en subsidieaanvraag 2017 wordt met algemene stemmen door de ALV 
aangenomen. 
 

6. Clubrooster en activiteiten 
 

Miriam van Aller: er zijn een aantal nieuwe clubs; de disco club en de creatief club. De nieuwe 
clubs worden van harte welkom geheten. 
 

De moestuin club heeft het bestuur een brief geschreven welke Esther Kroon voorleest: 
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De leden van de moestuingroep de Trompenburg zijn onlangs aangesproken door het bestuurslid 
Souad op de slechte onderhoudsstaat van de tuin. De groep zou het ook graag anders zien. Het 
afgelopen jaar is een aantal leden, welke de tuin slecht onderhielden, verzocht het lidmaatschap op 
te zeggen. Nieuwe leden zijn nog beginnende tuiniers. De club wil hier graag de ruimte voor geven. 
Ook hebben een aantal leden het afgelopen jaar met gezondheidsklachten gekampt waardoor hun 
tuintjes slechter dan normaal werden onderhouden.  
Ook is de club er de afgelopen jaren achter gekomen dat uit de tuintjes welke het netst verzorgd 
waren gestolen wordt. Door de tuin wat minder net te houden is de kans groter zelf te kunnen 
oogsten, hetgeen waarvoor je als clublid de tuin hebt.  
Het is fijn dat de club water van de speeltuinvereniging mag gebruiken maar de kraan is voor veel 
leden te ver weg om de tuin goed te besproeien. De volle gieter is voor veel leden te zwaar en er is 
veel water nodig om goed te besproeien. De tuintjes zouden er mooier en verzorgder uit kunnen 
zien als er een tappunt in de buurt is. Afgelopen jaren zijn hier meerdere acties voor ondernomen, 
zoals het onderzoek naar een waterpomp in overleg met de gebiedsmakelaar Amsterdam Zuid. Tot 
op heden heeft dit nog niet tot resultaat mogen leiden.  
Ook wordt er regelmatig door de tuintjes gelopen omdat er over het hek wordt geklommen. Het 
betreffende hek is regelmatig verhoogd en vernieuwd. Ook is de wijkmanager, Leo Schulp, om hulp 
verzocht. Een definitieve oplossing is niet gevonden. 
De tuinen zouden er ook mooier uit kunnen zien met goede bemesting. Compost of mest kopen is 
kostbaar. De meeste leden hebben een kleine beurs waardoor dit niet reëel is. De club zou het 
eigen tuinafval graag willen composteren. In overleg met Leo Schulp is in het verleden een 
compostbak gebouwd. Nadat deze niet bleek te voldoen is deze op verzoek van de wijkmanager 
weer afgebroken. De club is op zoek naar een goede oplossing en heeft gehoord over buurt compost 
bakken. Een dergelijke oplossing zou goed helpen. 
De club zou graag hulp hebben en wil hier graag over in gesprek, ook om de manier van tuinieren uit 
te leggen. Wat vindt het bestuur van bovenstaande ideeën? 
Miriam van Aller bedankt Esther Kroon voor het voorlezen van de brief en kan de moestuingroep 
toezeggen dat het bestuur korte tijd contact opneemt om bovengenoemde zaken te bespreken. 
Corrie van Egdom is zelf ook met Leo Schulp bezig geweest in verband met alle bladeren, om deze 
op eenvoudige wijze te composteren. Leo Schulp heeft gezegd dat in de buurt compostbakken niet 
meer worden geplaatst. 
Mevr. N. Massouras (creatief): de grote bakken die voorheen gebruikt werden door de moestuin, 
eigendom van HVO, gebeurd daar nog iets mee? 
Esther Kroon: toen HVO wegging zijn deze bakken teruggekomen en worden gebruikt. 
 

Miriam van Aller: van de penningmeester is vernomen dat er een aantal clubs zijn waarvan de 
penningmeester denkt dat er in de komende tijd een tekort op de begroting zou kunnen ontstaan. 
Het bestuur is van plan om met die clubs een gesprek te hebben om voor zover te voorkomen dat er 
geen tekort ontstaat op de begroting van de betreffende clubs. 
 

 Clubrooster en activiteiten 
Michel Idsinga (secretaris): excuus aan de coördinatoren van de verschillende clubs op het verzoek, 
een aantal maanden geleden, het clubwerk jaarformulier in te vullen en in te leveren. Vrij recent is 
de computer van de secretaris gecrasht waardoor alle mails en stukken als verloren beschouwd 
moeten worden. De clubs zijn benaderd om de ingevulde formulieren nogmaals in te leveren. Dank 
voor het opnieuw insturen. Van één club mist de secretaris nog de opgave en zal met hen contact 
opnemen. 
Van vier clubs is vernomen dat er geen inkomsten zijn. De leden betalen het deelname bedrag niet. 
De kosten betaalt men zelf. Bij één of twee clubs zijn er nog wat vragen vanuit het bestuur, 
waarmee het bestuur contact zal opnemen omdat er de indruk is dat daar wel geld binnenkomt. Of 
deze clubs handelen conform de gemaakte afspraken, het combi lidmaatschap (voor één periode) of 
zij worden verzocht te vertrekken. 
Met twee clubs zijn er al gesprekken vanuit het bestuur gevoerd. Zij krijgen na vanavond het 
voorstel om te gaan betalen voor het combi lidmaatschap. 
De overige begrotingen zijn in handen van de penningmeester om deze te vergelijken met de kosten 
die er dit jaar gemaakt zijn. Bij een paar activiteiten heeft het bestuur het gevoel dat dit niet 
geheel parallel loopt, de inkomsten aan de uitgaven. Daar zal een gesprek volgen. 
De secretaris trekt de conclusie dat één en ander duidelijk is omdat er geen vragen zijn. 
 

Thea Broos (yoga): de yoga club heeft al meerdere malen aangegeven dat de matjes slecht zijn. Kan 
hier iets mee gebeuren? 
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Michel Idsinga: de inventarisatie wordt gemaakt door de penningmeester waarna hij naar het 
bestuur terug zal komen met zijn verslag. In de begroting heeft de yoga club (al eerder) aangegeven 
dat de matten aan vervanging toe zijn. 
Henk Degenhart (penningmeester): heeft geen verstand van yoga en heeft geen idee aan wat voor 
bedrag hij moet denken om deze matten te vervangen. Kan de yoga club dit aangeven? 
Thea Broos: er zijn verschillende mogelijkheden waar mevrouw Broos het graag met het bestuur 
over wil hebben. Er zou ook 50% vervangen kunnen worden en in 2018 het andere deel. 
Actie: Thea Broos (yoga) stuurt een mail naar de secretaris met daarin de kostprijs van een yoga 
mat, offertes en de ideeën die mevr. Broos heeft over de vervanging van de yoga matten. 
Na ontvangst van de mail zal het bestuur ook met de yoga club een afspraak maken om hierover een 
gesprek te gaan. 
Dick Neijssel verzoekt concreet tegemoet te komen aan de yoga club. Er zijn yoga matten voor € 30 
à € 40 per stuk te koop. 
Henk Degenhart: als het om een dergelijk bedrag gaat dan is het overschot welke de yoga club ter 
beschikking heeft voldoende om nieuwe yoga matten aan te schaffen. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 

 EHBO 
Barbara Sirach (judo): er zijn veel clubs en veel mensen die een EHBO/reanimatie cursus zouden 
willen volgen. In het verleden is deze cursus hier diverse keren geweest. Wel is er een AED in het 
gebouw aanwezig. 
Corrie van Egdom: in het verleden werd de cursus verzorgd door een arts vanuit het OLVG. Met 
zoveel activiteiten, volwassenen en kinderen moet dit nieuw leven ingeblazen worden. 
Dr. Van Hasselt is 60 jaar lang docent EHBO geweest en geeft nog steeds les. Ook was hij voorzitter 
van de afdeling Amsterdam van de Koninklijke Nederlandse vereniging EHBO. Er kan aan deze 
vereniging gevraagd worden om een cursus en dan stuurt men iemand. 
 

 Creatief 
Mevr. N. Massouras heeft begrepen dat de nieuwe creatief groep van harte welkom is. Graag zou zij 
willen weten hoe een begroting en dergelijke op te maken/in te leveren en of het mogelijk is een 
voorschot te krijgen. De groep is op 5 oktober jongstleden gestart met privé geld en de eigen 
bijdrage van vijf euro per maand. 
Miriam van Aller (voorzitter): dit moet met de penningmeester overlegd en geregeld worden. 
Henk Degenhart (penningmeester): de club is toegelaten door de ALV wat maakt dat de contributie 
afdracht en de declaratie formulieren bij de penningmeester kunnen worden ingediend. 
 

 Bewijs van onbesproken gedrag 
Barbara Sirach: moeten mensen hier een bewijs van goed gedrag inleveren? Vroeger werd dit door 
de speeltuinvereniging aangevraagd. 
Miriam van Aller (voorzitter): alle mensen die met kinderen werken moeten een bewijs van goed 
gedrag inleveren. Dit heet nu bewijs van onbesproken gedrag, aan te vragen bij de gemeente. 
Henk Degenhart (penningmeester): een bewijs van onbesproken gedrag dient iemand zelf aan te 
vragen. Als Henk het juist heeft word dit tegenwoordig betaald ( €30,05) door de gemeente, er zijn 
geen kosten meer aan verbonden. 
 

 Sociale hygiëne 
Barbara Sirach doet veel keuken en bar activiteiten. Zij is niet in het bezit van een diploma sociale 
hygiëne. 
Henk Degenhart (penningmeester) heeft hier geen bedrag voor begroot. Aan de opleiding zijn kosten 
verbonden en als men eenmaal het diploma heeft dient men één keer in de twee jaar op herhaling 
te gaan, voor de cursus ± € 250 en de herhalingscursus € 150. Volgens de regels en vergunningen zou 
er als je drankjes verkoopt iemand aanwezig moeten zijn met deze papieren. Dit is bijna niet te 
doen. 
Eigenlijk geldt hetzelfde voor BHV (bedrijfshulpverlening). Waarschijnlijk moet er volgens de regels 
eerder iemand met een BHV diploma aanwezig zijn dan iemand met een EHBO diploma. Een BHV-er 
is ook belast met de ontruiming van een pand. 
De kosten voor een cursus EHBO kunnen gedrukt worden door iemand van het Rode Kruis bij de 
speeltuinvereniging uit te nodigen. 
Actie: Corrie van Egdom zoekt uit wat de diverse cursussen kosten en rapporteert dit aan het 
bestuur waarna dit in het bestuur wordt besproken. 
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Joke Tilmans: als er veel mensen zijn die een EHBO cursus willen volgen dan kunnen deze mensen 
hier toch ook een financiële bijdrage aan leveren? 
Dick Neijssel: vorig jaar heeft iemand de speeltuinvereniging een ongelooflijke gift gedaan voor wat 
kinderactiviteiten. Deze pot is nog niet op. Wellicht kan aan deze persoon gevraagd worden of het 
bedrag dat destijds geschonken is gebruikt mag worden deels voor de yoga matten en deels voor de 
cursussen. 
Henk Degenhart (penningmeester) vindt het geen probleem om hier een andere invulling aan te 
geven. Het is aan de gever om dit te beslissen. 
De anonieme gever geeft aan dat hij het geen probleem vindt dat er een andere invulling wordt 
gegeven aan de bestemming van dit geld. Als er onvoldoende geld beschikbaar is wordt dit 
aangevuld. 
Thea Broos (yoga) bedankt de anonieme gever. 
 

 Kinderkamp  
Dick Neijssel vertelt dat er 30 kinderen met moeders in de herfstvakantie op kinderkamp zijn 
geweest. Zij waren erg gelukkig. Het kinderkamp was meer dan geslaagd. 
 

 Herdenking Kindermonument  
Morgen, 3  november om 12:30 uur, vindt de herdenking bij het Kindermonument plaats. De 
kinderen van de school aan de overkant hebben het Kindermonument geadopteerd en zullen 
nadrukkelijk aanwezig zijn en iets vertellen over hun ideeën rondom de oorlog en wat dat in deze 
tijd betekent. 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter, mevr. Van Aller, dankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng waarna zij de 
vergadering sluit. De aanwezigen zijn van harte uitgenodigd met elkaar een drankje te drinken en 
wat na te praten. 
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Presentielijst ALV 2 november 2016 
 

Aanwezig: 
N.J.H.  van Hasselt 
Thea Broos 
Marijke Boeken 
Joke Tilmans 
Anja van Kemenade 
A. Kroon 
Sebastian van Redondo 
Guisa Luske 
Mildered v.d. Bergh 
Dorothea Sinnema 
Juna Vikula 
Barbara Sirach 
Arno Sirach 
Sam van Oijen 
Vicky Tuil - Neijssel 
Henny Neyssel 
N. Massouras 
Corrie van Egdom 
Kitty Quint 
Sophie Verkruysen 
Frank Seel 
Dick Neijssel (bestuurslid) 
Souad Bijou (bestuurslid) 
Michel Idsinga (secretaris) 
Miriam van Aller (voorzitter) 
Henk Degenhart (penningmeester) 
 
 
 

Afmeldingen: 
Peter van Egdom 
Corrie Hogens 
Patricia van Gunst 
Gerrie Mulder 
Mevr. Hakkenberg 
Els Kramer - van Leggem 
Catharina Aarts 
Petra Quint 
Rianne Seggers 
Bientje Werkhoven 
Bep van Gunst 
George Holsten 


