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JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ONS AMSTERDAM OVER HET VERENIGINGSJAAR 2021 
     (1 januari 2021 tot en met 31 december 2021) 
 
Inleiding 
Het jaar 2021 werd gekenmerkt door het grillig verloop van de Corona-pandemie. De Vereniging 
heeft haar activiteiten daarop moeten aanpassen en heeft zo goed mogelijk meebewogen met de 
(on)mogelijkheden die er waren. Veel energie is er met name door Bert Kreber gestoken in het 
schrijven van instructies voor leden en vrijwilligers mbt het installeren van ZOOM en het volgen van 
ZOOM-lezingen. Ook sprekers heeft hij geholpen bij het presenteren van hun lezing per ZOOM. 
Daarnaast heeft hij de nieuwe mogelijkheid aangegrepen om gehouden ZOOM-lezingen (na 
toestemming van de spreker) op de website te plaatsen waardoor ze op ieder gewenst moment later 
teruggezien kunnen worden.  
 
Voortdurend vindt er discussie plaats over invloed van de techniek op de Vereniging. 
Het is bijvoorbeeld problematisch dat er nog steeds een groepje leden is dat geen email heeft, terwijl 
het flexibel inspelen op de Covid-ontwikkelingen vereist dat we snel mededelingen kunnen 
verspreiden. Het is niet doenlijk (qua snelheid en kosten) dit steeds per post te doen. 
Veel leden waarderen de mogelijkheden die de techniek biedt, maar voor sommigen blijft het 
allemaal moeilijk. 
Ook is het lastig een goede balans te vinden tussen het gemak van ZOOM-lezingen en de gezelligheid 
van fysieke lezingen op locatie. Daarnaast is het moeilijk om in het geval van online lezingen een 
duidelijk onderscheid te blijven maken tussen de gratis lezingen op regio-niveau en de duurdere 
lezingen op het centrale cursusniveau. 
 

Bestuur 
Tijdens de digitaal gehouden ALV op 15-06-2021 vonden enkele bestuurswisselingen plaats, waarbij 
benoemingen plaatsvonden, die de facto per 01-11-2020 reeds in werking getreden waren:  
Voorzitter: Bert Kreber verving als voorzitter nu ook formeel Theo Kersten  
Secretaris: Martine Cornelisse verving als secretaris nu ook formeel Kees Glimmerveen 
Penningmeester :  Hans Wilders 
Lid:  Monique van Roode  
Lid:  Ton  de Graaf 
Lid:  Theo Kersten werd na zijn voorzitterschap op 15-06-2021 opnieuw benoemd tot lid 

Bijeenkomsten AB in 2021:  
Het Algemeen Bestuur vergaderde 11 x per ZOOM op  
14-01, 12-02, 22-03, 23-04, 28-05 ,08-07, 26-08, 23-09, 27-10, 14-12, en 21-12. 

Algemene Ledenvergadering 
De leden werden per email uitgenodigd voor de ALV per ZOOM. De vergaderstukken stonden op de 
website. De email-lozen kregen een brief waarin stond dat ze de ALV-stukken konden raadplegen op 
de site en dat ze àls ze zouden willen stemmen een stembiljet konden aanvragen bij Hans Wilders.  
Op 15 juni 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Ingelogd waren in totaal 44 leden , 
waaronder twee ereleden, vijf bestuursleden en twee aspirant-bestuursleden. 
Het Verenigingsjaar 2019 werd afgerond, Algemeen Jaarverslag en Financieel jaarverslag werden 
goedgekeurd, evenals de begroting voor 2020. Daarna werd het Verenigingsjaar 2020 afgerond; 
Algemeen Jaarverslag en Financieel jaarverslag werden goedgekeurd evenals de begroting voor 2021  
 
Bij acclamatie werden Bert Kreber en Martine Cornelisse tot bestuursleden benoemd. Bert Kreber als 
voorzitter en Martine Cornelisse na benoeming tot het bekleden van de post van secretaris . 
Afscheid werd genomen van Kees Glimmerveen. Van Theo Kersten werd afscheid genomen als 
voorzitter, maar hij werd direct bij acclamatie weer benoemd tot lid van het Bestuur.  
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Ereleden:  
De vereniging heeft thans drie ereleden:  
mevrouw A.de Braal, de heer J.H. van Tongeren en de heer D.A. van Dijk. 

Vrijwilligers  
Het werk voor de vereniging wordt verricht door bijna 40 vrijwilligers (inclusief de bestuursleden), 
bijgestaan door twee freelance beroepskrachten, Marc Willems (ict) en Kees Reniers (website en 
vormgeving). Twee zeer gewaardeerde vrijwilligers, Bep Scheffer en Martin Ribbens, namen afscheid. 
Als nieuwe vrijwilliger kwam Nico Olofsen de regio West versterken. 
Als eindejaarsattentie is bij de vrijwilligers een boek over moderne architectuur bezorgd. 
 
Lezingen en excursies  
Het programma van lezingen en excursies wordt bedacht en georganiseerd gevuld door vier groepen 
(de regio’s Noord,  Oost Zuid en West) die de sprekers en gidsen uitzoeken en contracteren. 
Vanwege de Covid-maatregelen werden er geen fysieke vergaderingen gehouden met de 
vrijwilligers, maar er vonden wel zeven ZOOM-vergaderingen plaats ( in januari, februari, april, juni, 
september, oktober en december).  
 
De livestream-groep, bestaande uit vier vrijwilligers, is er in geslaagd om in samenwerking met het 
Allard Pierson museum op 06-05-2021 een door Simon Giling gehouden lezing te streamen. Het was 
een interessant en zeer leerzaam traject, maar het Bestuur heeft toch besloten voorlopig niet met 
live-streams verder te gaan; het is een arbeidsintensieve kwestie en het is lastig om een goede balans 
te vinden tussen het aanbieden van gezellige fysieke lezingen op locatie en thuis te volgen lezingen.  
 
Ledenadministratie: 
Toegang tot het ledenbestand hebben alleen de penningmeester Hans Wilders en de houder van de 
ledenadministratie Hans Maréchal. Het ledenverloop zag er als volgt uit:  
 
   Begin 2021 Bij  Af   Gesaldeerd  Eind 2021 
 
  1491  88 118    - 30  1461 
 

Het is verheugend dat er in het Coronajaar toch 88 mensen de Vereniging hebben gevonden en er 
zich als lid hebben aangemeld  
 
Programmaboekje  
Het programmaboekje, onder redactie van Dik van Dijk en Dini de Braal verscheen in 2021 niet, maar 
er is wel gestart met het ontwerp van een boekje voor de eerste helft van 2022 en dàt boekje was al 
voor Kerst 2021 gereed. 
 
Website  
De website wordt bijgewerkt door Kees Reniers en Marc Willemse, aangestuurd door Dik van Dijk en 
Hans Wilders. De website gaat steeds belangrijker worden en er zijn plannen besproken om de 
kwaliteit ervan te gaan verbeteren. 

Nieuwsbrieven en mails 
Nu er voor 2021 geen programmaboekjes konden worden gemaakt, diende de Nieuwsbrief als 
zodanig. De Nieuwsbrief wordt samengesteld door Ton de Graaf en verscheen vijf maal. Allerlei 
activiteiten werden er in aangekondigd; bij al deze activiteiten was het steeds  Dik van Dijk die de 
planning maakte en in de gaten hield, ervoor zorgde dat er onderlinge afstemming plaatsvond en dat 
er geen doublures optraden. Ook verzamelde en redigeerde hij de teksten die nodig waren voor 
vermelding van de programma’s in de Nieuwsbrief en op de website. 
 
In Nummer 2021-02 stond het voorlopige programma voor februari, maart, april en mei 2021 
In Nummer 2021-04 stond het programma voor september en oktober 2021 
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In Nummer 2021-05 stond het programma voor november en december 2021. 
De verzending van de Nieuwsbrieven en de talrijke mails aan de leden werd steeds verzorgd door 
Hans Wilders. 
 
ZOOM-lezingen  
De VOA heeft een ZOOM-abonnement genomen waar bijna alle sprekers gebruik van gemaakt 
hebben. In het begin waren er soms wat technische mankementjes, maar in de loop van het jaar ging 
het steeds beter. Kort voor elke lezing kregen de leden van Hans Wilders een aankondiging en daarna 
een door Bert Kreber aangeleverde link toegezonden. In de meeste gevallen werd de spreker kort 
geïntroduceerd door de vrijwilliger die de lezer gecontracteerd had.  
 
Overzicht deelnemers lezingen per ZOOM 
 
 Datum   Titel lezing    Aantal kijkers     Kijkers die op later moment 
       online                 terugkijken (stand 31-12-2021) 

02-02-2021 Stelling van Amsterdam   172     nog geen faciliteit  
11-02-2021 Paleis van Volksvlijt   170    nog geen faciliteit 
23-02-2021 Max Liebermann    252    183  
02-03-2021 Luther Museum    170    80 
11-03-2021 Felix Meritis    205    64  
15-03-2021 Hildo Krop     247    vergeten op te nemen  

23-03-2021 Berlage en plan Zuid   134 (middag !)  82  
06-04-2021 Bureau van Stigt    166    geen toestemming  

08-04-2021 Boeken voor de geleerde 
    burgerij    103    36  
20-04-2021 Bureau MVRDV    134    geen toestemming  
26-04-2021 Opgravingen onder  
  Onze Lieve Heer op Solder   104    45  
06-05-2021 Breitner     167    187  
11-05-2021 De Zaanstreek    177    66  
13-05-2021 De Oude kerk    96    47  
17-05-2021 Plantage buurt    102    85  
25-05-2021 Pierre Cuypers    138    geen toestemming 

06-06-2021 Draka    84    53 
 
Een tentatieve analyse van de eerste 17 lezingen laat zien dat de lezingen online gemiddeld 150 
kijkers trokken en dat dat niet steeds dezelfde personen waren. Zo’n 25% van de leden heeft 
tenminste 1 lezing gevolgd. Opmerkelijk is dat gemiddeld 55 personen op een later moment een 
lezing hebben teruggekeken. Dat betekent dat een online lezing gemiddeld in totaal 205 kijkers 
getrokken heeft. Dat aantal is behoorlijk groter dan het aantal deelnemers aan fysieke lezingen. 
 
Toen er weer bijeenkomsten georganiseerd mochten worden (weliswaar met beperkingen en QR-
codes) is men meteen weer begonnen. Aanvankelijk was er wat aarzeling… 
 
Lezingen op locatie        aantal aanwezigen  
Di  07-09-2021 : Noord  Hollandse stadsgezichten 13 
Do   09-09-2021 : Zuid (verplaatst)    -- 
Ma  20-09-2021 : Oost   Monnickendam   34 
Di  28-09-2021 : West  revolutiebouw (ging niet door wegens dubbele boeking locatie) 
Di  05-10-2021 : Noord Spaarndammerbuurt    25 à 30 
Do  14-10-2021 : Zuid beeldenstorm     26    
Ma  18-10-2021 : Oost Antwerpen (H.Pleij)  100 
Di  26-10-2021: West    fotograaf Eilers    29 
Di 02-11-2021 : Noord  Historisch hout    33 
Do         11-11-2021 : Zuid  Van Eeghen    24 
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Ma  15-11-2021 : Oost Amstel, een kanaal?   27 
Di   23-11-2021 : West  Overtoom    48 
 
Bij lezingen die niet doorgingen (west en zuid) moesten er enkele email-lozen ter plekke opgevangen 
worden. 
 
Aan het eind van het jaar volgde weer een lock-down. Voor de lezing van Do 09-12-2021 (Zuid) lukte 
het niet meteen een online versie te regelen maar de laatste lezing van het jaar  lukte wel al weer:  
Ma   20-12-2021: Oost   de Sociëteit van Suriname   59 
 
Petit Comité 
15-12-2021 is er een “petit comité “samengesteld (o.l.v. Monique van Roode) dat de coördinatie ter 
hand zal nemen als in 2022 fysieke lezingen die in het nieuwe boekje zullen staan niet door kunnen 
gaan en er vervanging t.b.v. een online presentatie geregeld moet worden. Lange lezingen zullen dan 
waarschijnlijk ook gesplitst moeten worden in twee ZOOM-avonden. 

 
Wandelingen en excursies 
 
Programma september-oktober 2021 
 
Op 09-08-2021 is de Nieuwsbrief uitgegaan (en ook per post gezonden aan de email-lozen)  
en per …… kon men plaatsen boeken 
noord sept  Etty Hillesum 
oost sept  Monnickendam  
west okt  Sloten  
noord okt   Spaarndammerbuurt 
zuid okt  Baarsjes 
oost okt  Kunst langs het spoor 
 
programma november-december 2021 
 
Op 18-10 is de nieuwsbrief verzonden en vanaf 25-10 kon men plaatsen boeken 
noord nov  Tuindorp Oostzaan 
zuid nov  Leeuwenwandeling 
oost nov  Gevelstenen 
 
De boekingen liepen minder hard dan we gewend waren. Mogelijk waren de leden toch huiverig 
vanwege Corona 
 
afgelastingen 
zuid sept  Zorgvlied ;  ging niet door wegens persoonlijke omstandigheden van de gids 
west nov   hotel arena: werd afgezegd door hotel 
zuid dec  Betje Wolff afgezegd vanwege corona-beperkingen 
oost dec Rijksmuseum afgezegd vanwege corona-beperkingen 
 
Vox-connect 
Bij wandelingen is het prettig om een systeem te hebben waarmee de gids goed verstaanbaar is voor 
de deelnemers, ook als zij wat meer op afstand zijn. Ook in verband met de 1,5 m afstand is dat 
belangrijk. Een goede kandidaat is het Vox-connect systeem. Om dit systeem  uit te proberen zijn er 
eind juni  een paar proefwandelingen gehouden (A’dam Rijnkanaal naar Flevoprak). Eind augustus is 
er een tweede proef uitgevoerd met een groep van Noord in de Spaarndammerbuurt. Noodzakelijke 
voorwaarden zijn goed mobiel internet en een goede microfoon. In ieder geval de regio Noord is van 
plan het VOX systeem te gaan inzetten. 
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De Cursus 
De sinds vele jaren gehouden lezingen onder de naam “Cursus” worden gekenmerkt door 
het feit dat zij met veel elan georganiseerd worden door Monique van Roode, in een grote zaal, waar 
meestentijds geroutineerde beroepssprekers worden uitgenodigd. Een regelmatige groep vaste 
bezoekers van zo’n 100 leden schrijven zich in voor een serie en betalen daar een bijdrage voor.  
Er werd nu gekozen voor een door Wendeline Dijkman (20 jaar ervaring met rondleidingen 
stedenbouw en architectuur) verzorgde een serie van 6 betaalde lezingen, online meermaals te 
houden voor kleine groepen (max 35) waarbij een dialoog mogelijk is. Wendeline behandelde in 
februari en maart onderwerpen als zelfbouw, moderne bouw, hoogbouw, duurzame bouw. Dit 
gebeurde in 11 sessies, met in totaal 318 deelnemers (waarvan velen 3 a 4 x meededen). 
 
Monique van Roode meldde dat het Joke Smit-college de verhuur van de grote zaal in 2022 nog niet 
aandurft.  De Cursus zal derhalve voorlopig niet georganiseerd worden, maar in plaats daarvan gaat 
Monique in 2022 twee interessante bustochten organiseren! 
 
 
Administratie en boekingen 
De gehele financiële administratie en alle andere administratie zoals het afhandelen van boekingen 
en het innen van contributies wordt gedaan door hans Wilders. 
Een besluit van vorig jaar dat enige verlichting kon brengen in de grote vraag naar plaatsen in de 
excursies was om alleen aan leden de mogelijkheid te geven een plaats te boeken. Dit besluit is in 
2021 weer teruggedraaid omdat de excursies nu niet volliepen. 

 
Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Ronald Fijn en Frank Scholing was op  13 oktober 2020 
bijeengekomen in verband met het financiële jaar 2019. Zij zijn opnieuw bijeengekomen op 11-05-
2021 en hebben de balans per 31-12-2020 en de staat van baten en lasten over 2020 onderzocht en 
in orde bevonden. 
Voor het komende jaar hebben Cas Kruidenberg en Marijtje Hopman zich bereid verklaard in de  
kascommissie zitting te nemen. 

Archief van de VOA 
Het archief van de VOA ondergebracht is bij het Stads Archief Amsterdam. Ton de Graaf zal materiaal 
dat nog niet overgedragen is in orde maken voor digitale overdracht volgens de richtlijnen die het 
Archief daarvoor geformuleerd heeft. 
 
 
 

 

Namens het Bestuur van de Vereniging Ons Amsterdam  
Martine Cornelisse 
secretaris 
 

(versie 05-01-2022) 

 

 
 


