
    

Notulen: Algemene Ledenvergadering d.d. 7 oktober 2021, 20.00 – 21.30 uur
in de Taibah Moskee, Karspeldreef, Amsterdam Zuidoost.

Aanwezigen:    28 stemgerechtigde leden zijn aanwezig, 21 machtigingen, totaal 49 stemmen. Het quorum
bedraagt 31, zijnde 10% van 301 leden.

Bestuur: mevrouw Trees Horstmanshof (voorzitter)
de heer Wim Emmelkamp (penningmeester)
mevrouw Marina Barink (secretaris)

_________________________________________________________________________

1. Opening algemene ledenvergadering
De voorzitter opent de vergadering.

2. Gastspreker: Sadhana Behari, gebiedsmakelaar K-Buurt
Mevrouw Behari is ook gebiedsmakelaar van de E-buurt. 
Zij is in haar functie de schakel tussen de bewoners en de gemeente, organisaties en bedrijven in de 
buurt. Mevrouw Behari signaleert en brengt verbindingen tot stand in de buurt (activiteiten). 
Meer informatie over gebiedsplannen kunt u nalezen op de buurtpagina via 
www.amsterdam.nl/buurten

De gemeente heeft meldpunten waar bewoners terecht kunnen; ziet u zaken in de openbare ruimte 
die anders kunnen (losse stoeptegels enz.) dan kan hiervan melding worden gemaakt via 
www.amsterdardam.nl/mor

Annamaria van Teeseling(42) vraagt aan welke signalen we zouden moeten denken? Mevrouw Behari 
geeft aan dat dit bijvoorbeeld een speelplaats kan zijn waar uitbreiding nodig is, dan kunt u hiervoor 
bij haar terecht. Een signaal zou ook kunnen zijn dat er bewoners in de buurt zijn die nooit bezoek 
krijgen. Mevrouw Behari kan meekijken met een bewonersinitiatief en hier eventueel subsidie voor 
aanvragen (maximaal €5.000,00). Andere vormen van subsidies zijn in te zien via 
www.amsterdam.nl/subsidies 

Marina Barink(499) vraagt: “schoon, heel en veilig” was toch jarenlang het meetpunt voor Openbare 
Ruimte. Mevrouw Bihari legt uit dat na 2015 de gemeente is overgegaan naar ‘gebiedsgericht werken’ 
om dichterbij de bewoners te staan; bewoners kunnen hierin participeren. 

Rianne Tazelaar (216): hoe kunnen we u bereiken? De gegevens van mevrouw Behari staan op de 
buurtpagina:
Haar telefoonnummer is 0623288211. 
Zij is ook bereikbaar via het e-mailadres s.behari@amsterdam.nl 

Mevrouw Visser (174) wil graag weten hoe het staat met de fotograaf die vanuit de bosjes foto’s 
maakt? Marina geeft aan dat deze bewoner is herkend en door de buurtregisseur is aangesproken 
hierop.
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Mevrouw Visser heeft ook een idee over een busje voor bewoners om bijvoorbeeld boodschappen te 
doen. Mevrouw Behari neemt de tweede vraag mee en koppelt terug via het bestuur. 

Marina Barink(499) en Marion Schruyer (382) hebben nog een potje voor dagjes weg en dergelijke; 
bewoners kunnen zich bij hen aanmelden.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende leden hebben zich afgemeld voor deze ALV:
Marion Schruyer (382)
Reina Germs (282)
D. Groenendijk (366)

Liesbeth Vermeulen (372) vraagt aandacht voor de volgende punten:
- Vertegenwoordiging Kantershof in de AGG
- Oproep versterking Greenteam
- Aandacht voor de website
- Hoe aan te melden bij de app-groepen
- Opmerking over de begroting

4. Vaststelling agenda
De eerste vier onder punt 3 genoemde onderwerpen worden aan de agenda toegevoegd onder punt 
12. Informatie WBTR als agendapunten 12b, 12c, 12d, 12e.
Het vijfde punt onder punt 3 zal worden besproken bij punt 11. Begroting

5. Verslag van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering van 18 september 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Jaarverslag 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Stemming nieuwe bestuursleden
Aspirant bestuursleden Maike Koningstein(1),  Dennis Stuart (442) en Annamaria van Teeseling(42) 
hebben aangegeven te willen toetreden tot het bestuur en stellen zich aan de leden voor. De aspirant 
bestuursleden hebben de afgelopen tijd meegedraaid met het bestuur om te ervaren wat de functie 
inhoudt.

8. Pauze

9. Financiële verantwoording over het jaar 2020
a) overzicht Exploitatie 2020 
De penningmeester ligt toe:
– er is een tekort van 280; dit is incidenteel, waardoor de contributie nog niet omhoog hoeft. 
– op de vraag van Rianne Tazelaar (216): post 21: bewonersactiviteiten – het bedrag van € 600,-   
    is een voorziening voor niet gedekte kosten, maar wegens Corona konden de activiteiten niet 
    plaatsvinden en  derhalve ook geen kosten worden gemaakt.
Balans per 31.12.2020
-post 14: Gereserveerde subsidie buurtactiviteiten ad € 4.692,55. De gemeente heeft subsidie verleend 
aan de vereniging voor buurtactiviteiten. Wegens de Covid-periode heeft dit niet plaatsgevonden, 
waardoor dit bedrag als een verplichting blijft staan onder Schulden op de balans. 
De buurtsubsidie is doorgeschoven door de Covid-periode, maar hiervoor dient uiteindelijk wel 
verantwoording  te worden afgelegd aan de gemeente. 
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b) verklaring van de controlecommissie / goedkeuring van de jaarstukken
De controlecommissie heeft  het voorstel om de jaarstukken wel of niet goed te keuren, niet 
aangevinkt.
De goedkeuring op de jaarstukken:
– de leden keuren  zonder tegenstem de jaarstukken goed.

c) decharge van het bestuur
De controlecommissie heeft het voorstel om het bestuur decharge te verlenen, eveneens niet 
aangevinkt.
–  de leden verlenen  zonder tegenstem decharge aan het     bestuur voor het jaar 2020.

10. Benoeming nieuwe financiële controlecommissie voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023
De heer Groenendijk (366) is vanavond afwezig, maar heeft aangegeven zo nodig opnieuw als lid van 
de controlecommissie te willen fungeren.  Anneke van de Berg (418)geeft aan ook toe te willen treden
tot de controlecommissie.

11. Begroting 2021

De penningmeester ligt toe:

– op vraag van Rianne Tazelaar (216): post 21 bewonersactiviteiten bedrag staat op nul doordat 
mogelijke uitgaven in 2021 hiervoor in eerste instantie worden gehaald uit post 18 ‘voorziening niet-
gesubsidieerde buurtactiviteiten’ op de balans omdat in 2020 wegens  Corona hiervoor geen uitgaven 
zijn gedaan.

– post 29 juridische hulp/scholing: door de WBTR (verplicht) is een bedrag begroot voor notariskosten,
daar deze regeling een gang naar de notaris inhoudt.

– drukwerkkosten: vraag: kunnen zaken per e-mail  deze kosten niet drukken? 
Om de drukwerkkosten te drukken is juist besloten om de informatie naar de leden te mailen. Volgens 
de statuten is de vereniging echter verplicht om de agenda  op papier aan de leden op te sturen. 
Andere stukken zijn ook thans al per e-mail opvraagbaar. 
Voor het volgende bestuur is het wellicht raadzaam om zich hierover te buigen.

Liesbeth Vermeulen (372) heeft een opmerking bestemd voor de begroting van 2022: De BBK  
subsidieerde de afgelopen jaren een gedeelte van kosten  gemaakt door Liesbeth voor de website. Zij 
heeft altijd veel werk hieraan besteed. Omdat Liesbeth dit wek in 2022 niet langer zal doen, zal het 
nieuwe bestuur bekijken hoe daarmee om te gaan.

12. a) Informatie over de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
De leden hebben deze stukken kunnen lezen. Er zijn geen vragen over.

b) Vertegenwoordiging Kantershof in de AGG (Actie Gezondheid Gaasperdammerweg)
Liesbeth Vermeulen (372)  vertegenwoordigt de vereniging in de AGG. Zij heeft overleg met de 
Gemeente Amsterdam. Als er zaken spelen rond de Gaasperdammerweg die voor Kantershof van 
belang zijn kun je bij haar hiervoor terecht. 
Mocht er iets zijn aan het dak van de tunnel, dan kun je hier een MOR-melding van maken via de 
website www.amsterdam.nl/mor

Mevrouw Derks (102) wil weten of men nog bezig is met de fietspaden. Liesbeth geeft aan dat er nog 
een algemene schouw komt; er wordt aan gewerkt.
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c) Oproep versterking Greenteam
Marjon Schruyer ( is ziek naar huis) :  het team heeft wat versterking nodig. Als subcommissie is het 
Greenteam in het leven geroepen. Dit om de buurt zo groen mogelijk te houden. Er worden naast de 
drie leden nog meer deelnemers gezocht. Denk b.v. aan het opzetten van geveltuintjes . Ook  klachten
kunnen via dit team worden geuit. Zodoende is er een contactpersoon die met de gemeente schakelt.
Contact: marionschruyer@outlook.com

d) Aandacht voor de website
Voor Kantershof is op de website een ledenpagina: informatie hoe hier in te loggen staat in het 
jaarverslag. En is altijd op te vragen bij belangenkantershof@gmail.com

e) Hoe aan te melden bij de app-groepen en andere activiteiten:

– Buurtactiviteiten: cmbarink@gmail.com

– App-groepen over veiligheid, schoon, sociaal: Hansbart Broens e-mail:  hansbart@gmail.com

13. Uitslag stemming nieuwe bestuursleden
Annamaria: voor 47 stemmen, blanco 2 stemmen
Dennis: voor 49 stemmen
Maike: voor 45 stemmen, tegen 1 stem, blanco 3 stemmen
Allen zijn hiermee gekozen in het nieuwe bestuur.

14. Aftredende bestuursleden Trees Horstmanshof en Wim Emmelkamp nemen na 17 jaar afscheid
Trees geeft aan dat zij het verbazingwekkend leuk werk vond. Mensen helpen met een brief naar de 
gemeente bijvoorbeeld. Zij dankt alle leden voor de ondersteuning. Wim en Trees zitten sinds 2004 in 
het bestuur maar op het moment van aanmelding kenden zij elkaar helemaal niet . Ook Wim  heeft 
met heel veel plezier gewerkt in het bestuur. Hij dankt de leden voor de prettige samenwerking en het
vertrouwen. Hij is niet weg uit de wijk en altijd bereid om hand- en spandiensten te verlenen.

Marina vertelt nog wat anekdotes en dankt het bestuur voor zijn inzet.

Rianne Tazelaar houdt een speech waarin zij een aantal hoogtepunten opnoemt die in de afgelopen 
jaren door het bestuur zijn gerealiseerd. Het bestuur ontvangt een dinerbon en wordt vervolgens in 
het zonnetje gezet met een grote bos bloemen.

15. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

16. Sluiting
Niets verder aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 21:30 uur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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