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NOTULEN VAN DE  EXTRA ALV VAN 12 december 2019 

 

 

Aanwezig van het huidige bestuur:     Felix van Feggelen, voorzitter Henk Degenhart,  

          penningmeester, Miriam van Aller,                                                     

          secretaris a.i. en Souad Bijou, algemeen bestuurslid 

Aanwezig van het te kiezen bestuur:  Mevrouw F. Akarriou, penningmeester 

          Mevrouw Barbara Gingnagel, secretaris 

                                                                Mevrouw K. Quint, algemeen bestuurslid 

 

Afwezig met bericht:                            Koen den Os,  algemeen bestuurslid   

                   

 

Notulist: Miriam van Aller via geluidsopname 

 

Aanwezig van de leden: zie presentielijst. Noot: De geluidsopname van deze vergadering is op 

verzoek ter afluistering beschikbaar. Uit privacyoverweging is de presentielijst niet 

toegevoegd. 
 

1. Opening 

    De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.  

 

2. Mededelingen 

    De voorzitter deelt mee dat de heer R. Ismail, gekozen bij de vorige ALV, uit het bestuur   

    is getreden. 

    De voorzitter meldt dat er presentielijsten rondgaan en of iedereen die wil invullen. Op verzoek   

    van de secretaris zegt de voorzitter dat de notulen van deze ALV vanaf een geluidsopname door  

    de secretaris zullen worden gemaakt en of iedereen die wat wil zeggen eerst wil vertellen wie hij  

    of zij is. 

    De heer Degenhart zegt dat hij nog een mededeling heeft, t.w. een brief die hij vlak voor deze   

    vergadering in zijn hand gedrukt kreeg. De voorzitter vraagt waarover het gaat en de heer      

    Degenhart geeft aan dat het over deze vergadering gaat. De voorzitter geeft de heer Degenhart  

    toestemming om de brief voor te lezen. De heer Degenhart leest de brief voor, die afkomstig is  

    van Corrie Hogers, die een conflict met de voorzitter volgens haar heeft en zij meldt dat  

    de voorzitter haar de toegang tot het clubhuis heeft ontzegd en tot de ALV. Het is een brief  

    gericht aan het bestuur en mw. Hogers verzoekt het bestuur met de voorzitter te praten zodat in  

    het nieuwe jaar het nieuwe bestuur ook tot zijn recht kan komen. Er staan meer handtekeningen  

    op deze brief, maar niet duidelijk is van wie die afkomstig zijn, maar het zijn mensen die bang  

    zijn voor de voorzitter volgens  mw. Hogers. De heer Degenhart wilde dit schrijven als    

    ingekomen stuk ter kennis brengen van de ALV en overhandigt deze brief daarna aan de  

    secretaris. De brief van mw. Hogers wordt aan deze notulen als bijlage toegevoegd. De voorzitter  

    raakt geëmotioneerd door de inhoud van deze brief. Als hij had geweten waar het over ging zou   
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    hij de brief hebben willen behandelen op de komende bestuursvergadering van 16 december. Zijn    

    verdediging is op de geluidsband nauwelijks verstaanbaar en er ontstaat een twistgesprek tussen  

    de voorzitter en mw. Hogers.  

    De orde in de vergadering is enigszins zoek en iedereen praat door elkaar. Er wordt uit de zaal  

    verzocht om orde en gekeken naar mw. Van Aller, die vroeger voorzitter was, maar meldt dat  

    niet meer te zijn. Zij kan dus niet ingrijpen. De voorzitter zegt aangevallen te zijn en dat hem een  

    ziekte is toegewenst, waar familieleden van hem aan zijn overleden en dat hij dat niet tolereert.  

    Mw. Bijou grijpt in en maant een ieder tot rust. Laat de heer van Feggelen uitspreken en daarna  

    kan  mw. Hogers haar zegje doen. Aangezien de geluidsinstallatie niet erg goed lijkt te zijn  

    afgesteld en veel mensen door haar verhaal heen praten, was haar verhaal ook niet goed te  

    verstaan. De heer  Degenhart vraagt de voorzitter tot 3 x toe om de orde in de vergadering te  

    herstellen en om in te grijpen. Mw. Van Gend wendt zich in persoon tot de voorzitter, verzoekt  

    hem om met de vuist op tafel te slaan en de orde te herstellen. De voorzitter meldt niet zo van  

    slaan te zijn. De heer egenhart verzoekt de voorzitter wederom om de orde te herstellen en de  

    heer Idsinga vraagt het woord. De heer Idsinga is voormalig bestuurslid van de BSV AZ en doet  

    een voorstel van orde.   

    Hij wijst erop dat dit een vereniging is en dat dat betekent dat men gezamenlijk beslist wat er  

    gebeurt. Hij stelt voor dat wij overgaan naar het volgende agendapunt waar vele aanwezigen het  

    mee eens zijn en de heer Idsinga een donderend applaus krijgt. 

      

3. Goedkeuring Verslag ALV d.d. 18 september 2019 

    Wordt aan de orde gesteld door de voorzitter. De heer Degenhart heeft n.a.v. het verslag nog het  

    volgende op te merken. Hij meldt dat in de vorige ALV is geadviseerd en gevraagd om de  

    publiciteit te zoeken. Dat is gebeurd en er is een mooi artikel in het Parool verschenen. Als  

    gevolg daarvan is het stadsdeel geschrokken en heeft het stadsdeel de secretaris en de  

    penningmeester gevraagd om een gesprek. Dat gesprek heeft al weer enige tijd geleden  

    plaatsgevonden en het stadsdeel heeft aangeboden het nieuwe bestuur te willen begeleiden, o.a.  

    d.m.v. cursussen, als dat gewenst is en door eventueel het administratief organisatorische 

    gedeelte (inclusief personeelsbeheer etc) van de speeltuin tijdelijk over te dragen aan een  

    professionele organisatie. Het gesprek vond plaats met de heer Rocco Piers,  bestuurder stadsdeel  

    Zuid en de heer Gerd Jan Mense, beleidsambtenaar en was heel positief. Dit is besproken in de  

    bestuursvergadering van 18 november 2019 en het bestuur stond daar welwillend tegenover. Het  

    was de bedoeling dat de voorzitter contact hierover zou opnemen met het stadsdeel in de persoon  

    van de heer Mense.  

    De heer Degenhart zegt dat hij heeft vernomen dat de voorzitter op persoonlijke titel contact  

    heeft gehad met de heer Mense en er mails gewisseld zijn waarover de  overige bestuurders van  

    de BSV in het ongewisse zijn gelaten. De heer Degenhart geeft aan dat als de  

    voorzitter wordt benaderd, hij wordt benaderd als vertegenwoordiger van het bestuur en niet op  

    persoonlijke titel.  

    De bedoeling was dat er een gesprek zou plaatsvinden over het voorstel van het stadsdeel tot  

    begeleiding van het nieuwe bestuur waarbij dan de heer Degenhart en mw. Van Aller 1 x  

    aanwezig zouden zijn mede vanwege de historie en aan de vervolg gesprekken niet meer zouden  

    deelnemen. Over dit gesprek zijn geen nadere afspraken gemaakt tot en met heden.  

    Het is bijna het eind van het jaar en het einde van ons bestuurslidmaatschap t.w. 31 december  

    2019.  De heer Degenhart is van mening dat hij deze informatie niet kon onthouden aan de ALV.  

    Wat er verder gebeur, is aan de ALV en aan het nieuwe bestuur. Na 31 december 2019 is het  

    voor de heer Degenhart over en uit en zal hij zich, overeenkomstig zijn belofte nog slechts  

    bezighouden met het afronden van het jaarwerk 2019 en daarmee is het ook de laatste keer dat hij  

    achter deze tafel plaatsneemt tenzij er nog vragen beantwoord moeten worden over de  

    jaarrekening 2019. Desgevraagd is de ALV akkoord met de notulen van de eerdere ALV van 18  

    september 2019 met dank aan de notulist. De voorzitter meldt nog contact te hebben gehad met  
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       de heer Mense, maar op het verzoek om een afspraak afwijzend  heeft gereageerd in   

       afwachting van deze ALV en er zullen zich zo meteen een aantal nieuwe bestuursleden  

       voorstellen die de voorzitter noemt en hieronder staan vermeld. De voorzitter maakt ook  

       melding van de aftredende bestuursleden, die eveneens hieronder staan vermeld. De voorzitter   

       geeft geen duidelijkheid inzake een mogelijk vervolg gesprek met het stadsdeel. 

 

4. Mededeling bestuur: 

Voorzitter 
Aftredende bestuursleden per 31.12.2019  

Miriam van Aller, secretaris 

Henk Degenhart, penningmeester 

     Verkiezing nieuwe bestuursleden 
 Kandidaten zijn: 

1. Mevrouw F. Akarriou, penningmeester 

2. Mevrouw Barbara Gingnagel, secretaris 

3. Mevrouw K. Quint, algemeen bestuurslid 

 

     De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor en worden gekozen en krijgen allen applaus. De  

     heer Degenhart verzoekt alle nieuwe bestuursleden hem op de kortst mogelijke termijn een kopie  

     te doen toekomen van hun identiteitsbewijs liefst digitaal zodat de inschrijving in de KvK in  

     orde kan worden gemaakt en m.b.t. mw. Akkariou moet er nog een VOG worden  

     verkregen. Die is er wel voor de overige nieuwe bestuursleden. Het feit dat 2 bestuursleden    

     aftreden per 31 december 2019 wordt voor kennisgeving aangenomen. Tot verbazing van de  

     aftredende bestuurders wordt er geen enkel woord van dank of kritiek uitgesproken door de  

     voorzitter t.a.v. de aftredende bestuursleden. 

 

5. Accountantscontrole week 3 2020. Jaarverslag moet dan gereed zijn. Mondelinge toelichting 

    Henk Degenhart. De heer Degenhart meldt dat in week 3 van 2020 de verplichte  

    accountantscontrole plaats vindt. Dat betekent dat uiterlijk in week 2 alle clubs hun     

    verantwoording over 2019 moeten hebben ingediend bij de heer Degenhart.  

    Als dat niet tijdig gebeurt, zal in het jaarverslag 2019 worden gemeld dat de betreffende club  

    nalatig is geweest en dat kan gevolgen hebben voor de toekomst. In het verleden waren diverse      

    clubs nalatig op dat punt. De heer Degenhart zal daar niet meer achter aan gaan, zoals in het  

    verleden is gebeurd. De heer Degenhart deelt aan de diverse aanwezigen van de clubs het format  

    uit.  Er is dus een keiharde deadline, t.w. uiterlijk de 2e week van januari 2020. 

 

6. Rondvraag 

    de heer Ootes: wenst het nieuwe bestuur veel succes en hoopt dat alle beslissingen in het belang  

    van de BSV AZ zullen zijn. Een dame van de moestuin vraagt wie de penningmeester is en mw.  

    Akarriou meldt dat zij dat is. De dame in kwestie meldt dat zij ontzettend veel plezier heeft in de  

    moestuin en dat zij een ieder wil bedanken die daaraan heeft bijgedragen.  Een meneer Martin  

    vraagt of de aftredende bestuursleden nog steun zullen verlenen aan het nieuwe bestuur want men  

    moet natuurlijk wel ingewerkt worden, want overal zijn haken en ogen en valkuilen. Mw. Van  

    Aller meldt dat de heer Degenhart en zij zelf het laatste half jaar, ¾ jaar samen het bestuur  

    hebben gevormd. Dat kwam omdat mw. Bijou niet altijd aan wezig kon zijn en een aantal andere  

    bestuursleden zijn opgestapt. Zij hebben veel kandidaat-bestuursleden begeleid, ook de huidige  

    bestuursleden, maar niet iedereen ziet het nut in van overdracht van taken en dan houdt het op.  

    Corrie Hogers vraagt wat er met haar verhaal zal gebeuren en mw. Van Aller meldt dat e.e.a. zal  

    worden besproken in de komende bestuursvergadering van 16 december a.s. Henk Degenhart   

    meldt dat hij vandaag een publicatie van het stadsdeel via de e-mail heeft ontvangen van gratis      

     bomen. Wij hebben al jaren problemen dat kinderen in de zandbak, als het warm is in de  
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     schaduwzouden moeten kunnen zitten. Dus doe iets aan de bomen nieuw bestuur, maak er  

     gebruik van, want nu kost het niets. Dit onderwerp is in overleggen met het stadsdeel naar voren  

     gebracht en toegezegd is dat er bomen zouden komen, maar er is nooit iets van terecht gekomen.  

     Er is nu subsidie voor.  

 

     Verder wijst de heer Degenhart erop dat er een enorme discussie aan de gang is over de  

     grondvervuiling in Amsterdam. Wij weten allemaal dat de Riverenbuurt is opgehoogd met  

     sintels van de Zuidergasfabriek. Niet erg gezond.  

     De moestuinen konden niet in gewone grond ontstaan maar moesten in bakken. Houd dus dit  

     onderwerp in de gaten. Is voor ons allemaal van belang. Mw. Rümke beaamt dat de moestuinen  

     in grote betonnen bakken geweldig floreren en zij er heel blij mee is. De voorzitter geeft aan dat  

     er na afloop nog een gezellig samenzijn is met een drankje, geheel op kosten van de BSV AZ. 

 

7. Sluiting 

    De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt een ieder voor diens aanwezigheid. 


