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Verslag Algemene Leden Vergadering 
Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid 

 
 
Datum: 7 juni 2017 
Plaats: Gaaspstraat 8, 1079 VE Amsterdam 
tel: 020 644 08 66 
mail: info@bsvaz.nl 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Miriam van Aller (voorzitter), Henk Degenhart (penningmeester),  
  Dick Nijssel (alg. bestuurslid/clubwerk), Souad Bijou (alg. bestuurslid);  
Gekozen bestuursleden: 
  Sebastian Redondo (2e voorzitter), Paul Holthuijsen (2e penningmeester),  
  Mildred van de Bergh (2e secretaris) 
Leden:   zie presentielijst; 
 

Notulist: Joyce Goede (van opname). 
 
 

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen 
 Opening 
Miriam van Aller, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom waarna de algemene 
ledenvergadering wordt geopend. Na afloop van deze vergadering is er een gezellig samenzijn. 
 

 Vaststellen agenda 
Thea Broos (yoga) merkt op dat zij het ten aanzien van agendapunt zeven jammer vindt dat het op 
deze wijze geformuleerd is in de agenda. Hierdoor kan je, je aangesproken voelen. 
Henk Degenhart: agendapunt 7 is bewust op deze wijze geformuleerd omdat het bestuur met een 
aantal clubs gebrouilleerd is. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

 Mededelingen 

• Afmeldingen 
Bericht van verhindering ontvangen van: zie lijst met afmeldingen, bijgevoegd op presentielijst. Een 
aantal van hen heeft vanuit zijn club voor vervanging gezorgd. 

• Website  
Henk Degenhart: de website wordt op dit moment gemoderniseerd. 
Actie: alles iemand een idee heeft voor op de website of hoe deze eruit moet gaan zien, geef dit 
door aan Henk Degenhart. Er is nog een paar weken de tijd. 

• Opheffen fietspad  
Henk Degenhart: morgen, 8 juni, wordt er een bewonersbrief opgehangen op het plein betreffende 
het opheffen van het fietspad. Hierbij wordt er opgeroepen om je aan te melden. Ook wordt één en 
ander op 8 juni aanstaande in de Staatscourant gepubliceerd. 
Het bestuur van de BSV AZ is in maart 2017 met de Catharina school en het jongerencentrum in 
gesprek gegaan over het opheffen van het fietspad. Dit gesprek verliep niet goed. Het overleg, 
gesprek, zou weer op gang geholpen worden. Na maart 2017 is er niets meer vernomen en nu is er 
de brief.  
 

2. Verslag ALV d.d. 2 november 2016 
 Pagina 1:  

Michel Idsinga is in maart jongstleden afgetreden als secretaris bij BSV AZ omdat hij secretaris is 
geworden bij het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Deze twee taken waren voor hem niet meer te 
combineren. 
 

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de samensteller hiervan. 
 
3. Mededelingen bestuur 

• Herverkiezing zittende bestuursleden voor twee jaar een verkiezing nieuwe bestuursleden 
De zittende bestuursleden stellen zich beschikbaar voor herverkiezing maar dit wil niet zeggen dat 
zij twee jaar blijven, dit gezien hun leeftijd. Een aantal leden van BSV AZ hebben zich bereid 
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verklaard om naast hen in het bestuur plaats te nemen om zich voor te bereiden om de bestuurlijke 
taken en deze te zijner tijd van het huidige bestuur over te nemen. 
De volgende leden stellen zich voor: 
Paul Holthuijsen, 2e penningmeester, 53 jaar, opgegroeid in deze buurt in de Vechtstraat. Paul 
heeft zijn jeugd doorgebracht in deze buurt en ook in deze speeltuin. Hij kent de mensen nog van 
'vroeger'. Hij voelt zich betrokken. Paul heeft steeds meer informatie tot zich genomen over de 
speeltuin. Het bestuur, oud en nieuw voelt zich eensgezind. Het nieuwe bestuur wil graag met 
elkaar een bestuur vormen, daarbij luisterend naar de clubs, de medewerkers en daarop dan 
voortbouwend. 
Sebastian Redondo, 2e voorzitter, kwam al sinds zijn 3de jaar in de speeltuin en heeft zo ongeveer 
alle clubs meegemaakt. Het nieuwe bestuur wil zich graag eensgezind, elkaar al uit hun jeugd 
kennend, inzetten voor de speeltuin en deze fris voortzetten. Als er ideeën zijn om de speeltuin te 
verbeteren, laat deze dan weten. 
Mildred van de Bergh, 2e secretaris,52 jaar en opgegroeid met Sebastian en Paul. Mildred heeft zin 
om te starten en is van mening dat zij veel van het oude bestuur kunnen leren. 
 

 Herverkiezing zittend bestuur:  
Miriam van Aller (voorzitter), Henk Degenhart (penningmeester), Dick Nijssel (alg. bestuurslid/ 
clubwerk), Souad Bijou (alg. bestuurslid). 
Besluit: de algemene ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van het zittend 
bestuur. 
 Verkiezing nieuwe bestuursleden: 
Sebastian Redondo (2e voorzitter), Paul Holthuijsen (2e penningmeester), Mildred van de Bergh (2e 
secretaris). 
Besluit: de algemene ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van de nieuwe 
bestuursleden. 
 

• Aanpassing beleid t.a.v. alcoholgebruik 
 zwak alcoholisch 
Tijdens de vorige ALV is besloten geen alcoholische dranken te schenken. Nu is er een vraag vanuit 
de leden en bezoekers, verwoord door de keukencommissie, om dit besluit te herroepen. 
Besluit: de aanwezige leden zijn voor het voorstel om het besluit welke in de vorige ALV is 
genomen m.b.t.  het schenken van licht alcoholische dranken te herroepen met uitzondering van 
één aanwezig lid, mevr. Kitty Quint. 
Arno Sirach (judo): als de judo op donderdagmiddag plaatsvindt en de kinderen binnenlopen vindt 
hij dat er geen licht alcoholische dranken geschonken moeten/mogen worden. 
Dick Neijssel: iedere club volgt de eigen opgestelde regels, door hen te bepalen. 
Niowie Massouras (vrijwilliger keuken) staat op de donderdagmiddagen achter de bar. Zij maakt met 
Arno Sirach afspraken (actie) omtrent het tijdstip om te stoppen met het schenken van licht 
alcoholische dranken en het uitzetten van de frituur. 
Actie: in de vergadering van de keukencommissie zal één en ander verder besproken worden. 
 

4. Jaarrekening 2016 
Henk Degenhart: de jaarrekening 2016 van KSV AZ moet altijd in maart bij de subsidieverstrekker 
ingeleverd worden. Er is dan nog geen goedkeuring van de ALV verkregen. 
Verzoek: het verzoek aan de ALV om het bestuur te machtigen de jaarrekening jaarlijks op tijd bij 
de subsidieverstrekker in te kunnen leveren zonder dat deze door de ALV is goedgekeurd. De 
formele vaststelling van de jaarrekening zal dan in de eerstvolgende ALV plaatsvinden.  
Besluit: de ALV machtigt het bestuur om de jaarrekening, zonder dat deze in de ALV is vastgesteld, 
jaarlijks tijdig in te leveren bij de subsidieverstrekker. 
 

 Kascontrole commissie 
Gezien de financiële chaos in het verleden is er geen kascontrole commissie in werking ondanks dat 
dit in de statuten van de speeltuin vereniging is vastgelegd. Het gaat nu beter. Het administratie 
kantoor voert de controles uit en verleent de accountantsverklaring nadat de financiële cijfers zijn 
gecontroleerd en wel bevonden.  
Besluit: in stemming wordt gebracht of de leden van de speeltuin vereniging het noodzakelijk 
vinden dat er een kascontrole commissie wordt ingesteld. 
 Stemming: 
Een meerderheid van de aanwezigen is voor het instellen van een kascontrole commissie. 
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Thea Broos, Corrie Hogers en Niowi Massouras stellen zich beschikbaar als lid van de kascontrole 
commissie. Zij maken ma afloop van de vergadering een afspraak met Henk Degenhart om de 
jaarcijfers 2026 te controleren (actie). 
Actie: nadat de kascontrole commissie de jaarstukken 2016 heeft gecontroleerd wordt in het najaar 
2017, de eerstvolgende ALV, de jaarrekening 2016 aan de ALV ter goedkeuring aangeboden. 
 

5. Inhoudelijk jaarverslag 2016 
Het heeft Michel Idsinga zeer veel moeite gekost om het jaarverslag tijdig en compleet aan te 
leveren bij de subsidieverstrekker, dit door het gebrek van aanleveren van stukjes tekst door een 
aantal clubs binnen de speeltuinvereniging. 
 Vragen:  
Dr. Van Hasselt vindt het jammer dat er een gebrek aan informatie over het vakantiehuis is. 
Dick Neijssel geeft een toelichting op de zusterstichting vakantiehuis: 
In 2016 is er een teruggang in het aantal deelnemers aan het vakantiehuis vastgesteld, dit door de 
Haagse beslissing dat er niet langer subsidie wordt verstrekt om het vakantiehuis te bezoeken. Door 
deze beslissing wordt er geen midweek meer geboekt maar een driedaags verblijf, wat tot een 
daling van inkomsten heeft geleid van 15 procent. Wel is er een toename in de weekenden, een 
bijna 100 procent bezetting. Het is teleurstellend dat er geen kamp vanuit de speeltuin is 
georganiseerd. Uiteindelijk kon er een low budget herfstkamp georganiseerd worden door 
sponsoring. 
Een deel van het sponsorgeld is overgebleven wat maakt dat er dit jaar een dagje Oud Valkenveen 
en een bezoek aan het vakantiehuis georganiseerd kan worden.  Stichting Vakantiehuis geeft de 
speeltuinvereniging voorrang. 
Corrie Hogers heeft contact gehad met de groen-grijs bus, een organisatie gerund door vrijwilligers, 
waarmee een reductie van kosten van vijftig  procent voor het vervoer bereikt kan worden voor 
vervoer naar Oud Valkenveen. 
De speeltuinvereniging hoopt ergens in de zomermaanden, met het in rekening brengen van een 
kleine eigen bijlage, een dagje naar Oud Valkenveen en het vakantiehuis te kunnen organiseren. 
 

6. Begroting 2018 
Henk Degenhart: de subsidie hoogte zal in 2018 hetzelfde zijn als in 2017 omdat de gemeente 
Amsterdam hoogstwaarschijnlijk niet indexeert. In de pers zijn er geluiden dat de gemeente 
vanaf  2018 weer zal gaan indexeren. De kosten gaan jaarlijks wel omhoog. Het maakt dat de 
begroting jaarlijks steeds fijner wordt benoemd. 
De kosten van het clubwerk staan op nul, deze zijn zelf supporting, met uitzondering van de judo 
club omdat dit den jeugd activiteit is.  
 

7. Rapportage clubs 
De rapportage clubs ligt gevoelig bij het bestuur en de clubs. Zowel Dick Neijssel, Michel Idsinga en 
Henk Degenhart hebben erg hun best moeten doen om sommige clubs te bewegen met informatie te 
komen met betrekking tot de financiële gegevens van de club. De hoop is er dat dit in de toekomst 
beter zal verlopen. 
Tijdens deze ALV wordt aan de aanwezige clubs een formulier overhandigd waar de gegevens op 
ingevuld moeten worden. Mocht men er niet uitkomen kan hulp gevraagd worden bij Dick Neijssel of 
Henk Degenhart. Er wordt een dringend beroep gedaan aan de clubs om het formulier tijdig in te 
leveren.  
Actie: clubs die niet aanwezig zijn krijgen het formulier opgestuurd door Henk Degenhart. 
Henk Degenhart: er zijn veel problemen geweest, wat niet voor alle clubs geldt. Er zijn echter ook 
clubs waarbij het drie maanden heeft geduurd, nadat er enige dwang wordt uitgeoefend, voordat 
zij de gegevens aanleverden. Een ieder dient zich te realiseren dat allen hier aanwezig, inclusief 
het bestuur, vrijwilligers zijn waarbij er een positieve inzet van de clubs wordt verwacht. 
 a. Begroting 2018 
Voor iedere club is een aparte pagina gemaakt. Clubs dienen deze pagina begin september ingevuld 
te retourneren waarbij de mogelijke mutaties voor het komende jaar zijn aangegeven. Het bestuur 
is altijd bereid te helpen. 
 b. Jaarverslag van het verstreken kalenderjaar 
Voor het jaarverslag van het verstreken kalenderjaar geldt hetzelfde, hiermee worden de subsidies 
verantwoord. Deze moet eind maart aangeleverd worden bij het stadsdeel.  
Dit is de reden waarom het agendapunt in de agenda scherp is opgesteld. 
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Dick Neijssel wil hier het volgende aan toevoegen: hij is de afgelopen twee jaar gefrustreerd 
geraakt door clubs binnen de speeltuinvereniging die er een eigen financiële boekhouding op 
nahouden, richting de eigen portemonnee. Dit maakt dat de speeltuinvereniging wordt 
'besodemietert', wat ongezond is voor de vereniging. Het is een groot schandaal wat er de afgelopen 
vijf jaar allemaal is gebeurd. Het clubhuis is van de speeltuinvereniging, daarom dient het 
persoonlijk belang niet ondergeschikt te zijn. 
Kitty Quint is blij dat dit agendapunt zo scherp in de agenda is opgenomen want dit speelt al heel 
lang. Iedere vergadering zijn altijd dezelfde clubs aanwezig, en altijd dezelfde clubs niet aanwezig. 
Kitty heeft al eerder gezegd dat deze clubs strenger aangepakt moeten worden, geef hen gewoon 
geen zaal. 
Jale Stravers (New Copien, dans): komt er nog een herinneringsmail wanneer de documenten 
moeten worden ingeleverd? 
Henk Degenhart: nee, het formulier wordt nu uitgedeeld opgestuurd aan clubs die er niet zijn. Het 
bestuur gaat ervan uit dat de clubs het formulier op tijd retourneren. Ook op de website van de 
speeltuinvereniging staat het blijkt het verhaal. 
Clubs die vanavond niet aanwezig zijn krijgen de formulieren per post met daarbij een verwijzing 
naar de ALV. Nieuwe clubs worden geïnformeerd door het bestuur, door Dick Neijssel, 
verantwoordelijk voor het clubwerk. 
 

8. Rondvraag  

• Feestje voor vrijwilligers? 
Corrie Hogers: wanneer wordt er een feestje voor de vrijwilligers georganiseerd? 
Dick Neijssel: vroeger was er een activiteitencommissie. In de medewerkers vergadering van 
september zal hierover overlegd worden waarna er op de eerstkomende ALV een antwoord wordt 
gegeven. De nieuwjaarsreceptie heeft echter ook het karakter van een feestje. Er was ooit een 
feestavond voor vrijwilligers, maar dit is doodgebloed. 
Een idee zou zijn om bij de opening van het seizoen iets te organiseren waarbij ook de huisband 
betrokken wordt. 
Rondom 19 of 20 oktober 2017 wordt er een avond gepland waar oude opnames worden getoond van 
de playbackshow van 25 jaar geleden. Dit zou als start van het seizoen kunnen gelden. 

• Calamiteiten plan 
Corrie Hogers: bestaat er een calamiteiten plan, of zijn er BHV-ers? 
Dick Neijssel: tijdens de medewerkers vergadering zal met de clubs gesproken worden over een 
ontruimingsplan. 
Henk Degenhart: als er een calamiteitenplan uitgeschreven moet worden dan is het noodzakelijk 
dat er bij iedere bijeenkomst in het gebouw een BHV-er aanwezig is. 
Actie: tijdens de medewerkers vergadering zal besproken worden wat te doen bij brand als Corrie er 
niet is en men eigenlijk niet weet of er mensen boven in het gebouw zijn, of hoeveel. 

• Samenhang 
Dr. Van Hasselt heeft tijdens de 4 mei herdenking gesproken en gezegd dat er meer samenhang in 
de samenleving zou moeten zijn. Zo viel hem op dat bij de buren van de speeltuinvereniging ook 
een jongeren vereniging is gevestigd, met activiteiten die bijna gelijk zijn als die van de 
speeltuinvereniging. Dr. Van Hasselt betreurt het dat er op een terrein twee verenigingen naast 
elkaar zitten die niet met elkaar samenwerken terwijl zij hetzelfde doel nastreven. 
Miriam van Aller: zoals al eerder uitgelegd is deze verwijdering met Combiwel (de professionals) 
ontstaan door de onderhandelingen rondom het fietspad waarbij de samenwerking niet goed is 
verlopen. Daar waar professionals en vrijwilligers samen moeten werken gaat het wringen. 
Combiwel was van mening dat de speeltuinvereniging, met haar vrijwilligers, de mening van 
Combiwel moest volgen. Samenwerking hangt af van de betrokken personen. 

• Wateraansluiting tbv moestuinvereniging 
Esther Kroon (moestuinvereniging): tijdens de vorige ALV is er door Esther Kroon een brief 
voorgelezen. Nu ligt er het voorstel een buitenkraan te maken vanuit het jongerencentrum van 
Combiwel. Moet dat hier worden voorgelegd? 
Dick Neijssel: het probleem is bij de buurtregisseur, Liesbeth Staatskamp, neergelegd. 
Miriam van Aller: het stadsdeel heeft aangegeven dat zij niet veel mogelijkheden ziet. 
Dick Neijssel: het zou het beste zijn als er een buiten wateraansluiting wordt gecreëerd aan het 
gebouw van de speeltuinvereniging. Er moet dan echter gegraven worden en graven kost geld.  
Deze maand vindt er nog een gesprek met het stadsdeel plaats, met dhr. Gaal, waarna het bestuur 
hierop terugkomt bij de moestuinvereniging. 
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• Zomersluiting 
Jale Stravers (New Copien, dans): is het mogelijk om in de zomermaanden, juli en augustus, de zaal 
te gebruiken? Dit omdat er na augustus een druk dans seizoen aankomt waarvoor geoefend moet 
worden. 
Souad Bijou: dat is niet mogelijk omdat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden in de 
zomermaanden. 
Dick Neijssel vindt dat het wel mogelijk moet zijn. Het is de wens van Corrie dat de speeltuin-
vereniging dan dicht is maar Dick ondersteunt deze keuze niet. Mocht er een openstelling zijn wie 
houdt de ruimten dan schoon? 
Besluit: (actie) tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal een mogelijke openstelling in de 
zomermaanden besproken worden waarna de uitslag hiervan zal worden medegedeeld. 

• Verzending uitnodiging ALV 
Anja van Kemenade (eetclub): is de uitnodiging voor de ALV naar iedereen verzonden? Want zij 
heeft deze niet ontvangen, wel de rekening. 
Henk Degenhart: alles is per post verstuurd. 
 

9. Sluiting 
Henk Degenhart checkt of iedereen de club begroting, de papieren om in te vullen, uitgereikt heeft 
gekregen. 
De aanwezigen geven aan dat zij allen de voor hun club geldende papieren hebben ontvangen. 
 

De voorzitter, Miriam 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 7 juni 2017 
 

Aanwezig: 
N.J.H.  van Hasselt 
Thea Broos 
Anja van Kemenade 
Arno Sirach 
Vicky Tuil - Neijssel 
N. Massouras 
Corrie Hogers 
Kitty Quint 
Petra Quint 
Sophia Verkruysen 
Frank Seel 
B. Sirach 
Martin de Graalk 
B. Scholte 
Bientje Werkhoven 
Esther Kroon 
Betty Braasem 
Emily de Glas 
Jale Stravers 
Louise Lafour 
Tineke Aarts 
Bep van Gunst 
H. Nijssel 
Dick Neijssel (bestuurslid) 
Souad Bijou (bestuurslid) 
Michel Idsinga (secretaris) 
Miriam van Aller (voorzitter) 
Henk Degenhart (penningmeester) 
Sebastian Redondo (2e voorzitter) 
Mildred v.d. Bergh (2e secretaries) 
Paul Holtuijsen (2e penningmeester) 
 

Afmeldingen: 
Barbara Stravers 
Corrie en Peter van Egdom 
Pieter Jan Brongers 
Jan Heeringa 


