Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2019
om 20.00 uur in de Molenplaats, Zypendaalseweg 24A in Arnhem.

Notulen
Afmeldingen: K. de Vos, H. Wichman, K. Hin, N. vd Graaff, J. Vierdag
Aanwezig: 25 personen
1.

Opening
a. De voorzitter, Margreet van Gastel memoreert het 30-jarig bestaan van de Vrienden! Om dit te
vieren biedt zij bloemetje aan aan Tjada van den Eelaart, die sinds de oprichting in ons bestuur zit.
b. Aankondiging van het starten van een petitie van de Vrienden om bij de beleidsvorming te streven
nar het beperken van de evenementen in onze parken. Paul Wijtvliet vraagt: Vallen alle
evenementen hieronder? Nee, zie tekst van de petitie. Luuk Broer: we moeten bij de communicatie
zorgvuldig zijn, pas op dat er niet in de kranten staat dat er geen evenementen mogen plaats
vinden.

2.

Vaststellen agenda: Geaccordeerd.

3.

Notulen vorige vergadering 22 maart 2018: Goed gekeurd.

4.

Bestuurswisselingen
a. Henk Eenink volgt Niels Wildering op als penningmeester; Renée Koning volgt Simon van den
Bergh op in het Algemeen Bestuur; benoemen Anne Marie van Lanen in het Algemeen Bestuur;
herbenoemen Niels van der Graaff, Paul Poelmans, Jos van den Mosselaar en Jorien Jas; aftreden
van Annemarie van Velzen en Marjolijne Lutke Schipholt. Benoemingen bij acclamatie.
b. Niels Wildering, Annemarie van Velzen en Edzard Gelderman krijgen een Lazy King als dank voor
al hun inspanningen voor de Vrienden.

5.

Jaarverslag 2018 Geen aanleiding tot discussie. We hebben een gebeurtenisvol jaar achter de rug.

6.

Financieel jaarverslag 2018
a. Toelichting door Niels Wildering, penningmeester. Er wordt gewerkt aan het aantrekken van
nieuwe leden en bedrijfsdonaties. Er waren hoge kosten voor de conferentie o.a. door de
professionele film. Hans Putman vraagt: Wat is de waarde van de website die geactiveerd is. De
website heeft al nieuwe leden opgeleverd en de kosten worden jaarlijks afgeschreven. Er is ook een
vraag over de achterstand van betaling van de contributie. Vooral mensen die niet met
automatische incasso betalen en hun rekening niet betalen moeten actief benaderd worden,
hetgeen veel werk is. Er wordt nog steeds werk gemaakt van het incasseren van contributies over
2017 en 2018.
b. Vraag over de begroting: Kan er niet bezuinigd worden op het aantal uitgaven van het Bulletin?
Rob van Otterloo denkt dat de bindende werking van het Bulletin aan kracht zal verliezen als het
nog maar 2 of 3 keer verschijnt. Suggestie om het digitaal te versturen stuit op weerstand van
anderen. Alternatief is versturen van digitale nieuwsbrieven. Meerderheid wil dat het blijft zoals
het is.
c. Publicatie van financiële jaarverslagen als ANBI-instelling is niet actueel. Moet worden
geactualiseerd.

7.

Verslag kascommissie Margreet Kwik en Rik van Dommele
a. Er werd onderzoek gedaan naar het financiële deel, naar wettelijke normen en naar de risico’s.
Gekeken werd naar de rekening en geluisterd naar penningmeester. Laten vallen/opheffen van
Stichting Parkherstel zou de financiële situatie helderder maken. Sinds enkele jaren is er een
aanzienlijk verlies en de financiële situatie is niet sterk. De vereniging moet uitgaven meer in
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balans brengen met inkomsten, vrijwel het gehele inkomen gaat op aan Bulletin. Liquide situatie is
gezond. De Kascommissie dviseert decharge te verlenen.
8.

Decharge bestuur: bij acclamatie.

9.

Vaststellen contributie 2020
a. Danielle Jansens geeft toelichting op aantrekken van donaties van bedrijven. Er zijn tien nieuwe
bedrijven en 21 nieuwe leden, terwijl 25 leden hebben opgezegd. Er wordt gevraagd waarom een
rekening wordt gestuurd bij een lid met automatische incasso.
b. Loes Prakke: bedrijven vragen of er netwerken zijn voor bedrijven. Die zijn er niet, je kunt
bijvoorbeeld een bedrijvenborrel organiseren om zo aantrekkelijk te worden voor
participatie/donatie.
c. Edzard Gelderman wijst op de Anbi-status.
d. Het voorstel om de contributie gelijk te houden wordt geaccordeerd

10. Aanbieden (postuum) van een bank aan Hendrik Broekhuizen
Hendrik Broekhuizen was voorzitter van 2003 tot 2012 en was o.m. bijzonder actief bij restauratie
van de IJskelder. Hendrik heeft nog geen bank. Dochter en schoonzoon zijn aanwezig. De
vergadering gaat bij acclamatie akkoord. De bank wordt op een mooie zomeravond in kleine kring
aangeboden.
11. Project Handen uit de Mouwen
a. Rik van Dommele geeft een toelichting. Het was een groot succes, mooi weer en heel veel
vrijwilligers: leden, asielzoekers, omwonenden en veel scouts uit Arnhem, Duiven en Westervoort.
O.m. het insectenhotel, een broedhoop voor slangen werden verzorgd; er zijn betonnen vogelhuisjes
opgehangen ter vervanging van bijna vergane houten huisjes; er is veel ondergroei verwijderd.
Zoveel succes dat gemeente vrijwilligers ook wel elders wil inzetten. De organisatoren willen het
stokje graag overdragen. Afgelopen weekeinde werden vrijwilligers gesignaleerd die zwerfafval
zochten in de stromende regen.
b. Vereniging Groei en Bloei knapt elk voorjaar de steile tuin op, zijn hier ook vrijwilligers voor? 6
april gaat het weer van start.
c. Moet Handen uit de mouwen gekoppeld worden aan Nationale klussendag? Niet perse.
d. Inmiddels heeft de Molenplaats zich bereid verklaard het stokje over te nemen.
12. Rondvraag
a. Katie: wie is ledenwerfcommissie? Daniëlle doet dit samen met Huig Velders. Advies: communiceer
met bladen van buurtverenigingen over activiteiten. Zij ergert zich ook aan loslopende honden
waar die niet mogen vrijlopen. De boswachter hierop attenderen helpt niet. Wat kunnen we doen?
Voorzitter heeft het aangekaart bij gemeenteraad en er is een motie aangenomen om in meer
handhaving in de parken te voorzien.
b. Luuk Broer gaat verhuizen en biedt aan om vijf dozen documentatie van de afgelopen veertig jaar.
Het wordt in de Molenplaats gezet voor geïnteresseerden. Voorzitter doet suggestie om het over te
dragen aan het Gelders Archief.
c. Heeft vereniging iets gedaan aan AVG? Ja, maar dit staat niet op website. Moet nog gebeuren.
13. Sluiting om 21.12 uur.
In het nevenprogramma vertelt Alexander Godschalk over de plannen voor de Sonsbeektentoonstelling 2020. Er
worden letterlijk en figuurlijk andere wegen ingeslagen. Mede om het park te sparen loopt de tentoonstelling
langs de route van de Molenplaats naar Kröller-Müller. Eveline van der Vliet geeft een toelichting over de enquête
van de gemeente Arnhem betreffende evenementen in de parken en over het traject om via een visie te komen tot
nieuw beleid.

Vereniging De Vrienden van Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem, opgericht 21 maart 1989
KvK: 40123951; fiscaalnr. 0097.51.440; bankrek. NL30ABNA0406333505 www.sonsbeek.nl

