Vereniging Vrienden van de Plantage

Jaarvergadering 14 juni 2018
Localiteit: Hyatt Regency Hotel, Sarphatistraat 104.
Aanwezig: Bestuur: René Mentink (voorzitter), Joop Hox (penningmeester), Willem
Campschreur (secretaris), Liesbeth de Ruijter, Résalieke Vlieger, Ineke Vlug, Ester
Wouthuysen
Kascommissie: Kwee Tjoe Liong en Rube van Poelgeest
Aanwezige leden: ca. 45
AGENDA
1. Opening
De voorzitter, René Mentink, opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en
memoreert dat we voor het eerst dankbaar gebruik maken van de faciliteiten en gastvrijheid
van het Hyatt Regency.
2. Jaarverslag 2017
De secretaris, Willem Campschreur, wijst erop dat er kopieën van het Jaarverslag 2017
beschikbaar zijn maar dat het verslag ook terug te lezen is op de website van de vereniging. Hij
stipt een aantal relevante zaken uit het Jaarverslag aan:
- De beleidsdiscussie die het bestuur het afgelopen jaar gevoerd heeft en die moet leiden tot
een vernieuwde programmering, een betere communicatie en een grotere betrokkenheid van
de leden, zeker nu de vereniging langzaam maar gestaag doorgroeit.
- Over de activiteiten en de aantallen bezoekers in 2017 is het bestuur over het algemeen
tevreden, al blijft het zaak aandacht te houden voor de opkomst. Er was een rijk geschakeerd
aanbod van film, muziek, poëzie en andere literatuur, culturele wandelingen en lezingen. En
het jaarlijkse buurtfeest, i.s.m. de Plantage-Weesperbuurvereniging, was opnieuw een groot
succes.
- Communicatie: we hebben de leden 4x verblijd met een Bulletin waarin de activiteiten,
interviews, elke keer een gedicht en een vaste column. De website is opnieuw opgezet en een
week voor elke activiteit krijgen de leden een mail waar heel goed op gereageerd wordt. Er
werd een poëziebundel gepubliceerd vanwege 25 jaar Plantage Poëzieprijs: De tijd is bijna
stilgezet. Willem leest, ter verhoging van het culturele gehalte van de bijeenkomst, het
titelgedicht van Job Degenaar uit de bundel voor.
- Ko van Geemert en Paul Verberne namen na jaren van intensieve betrokkenheid afscheid als
bestuurslid. Résalieke Vlieger en Willem Campschreur traden toe tot het bestuur.
Tenslotte spreekt hij zijn dank uit aan alle organisaties, subsidiegevers en medewerkenden die
de activiteiten van het afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt.
3. Financieel verslag door Joop Hox (penningmeester)
- Jaarrekening 2017: Joop Hox vertelt de aanwezigen dat de financiële situatie van de
vereniging net als in voorgaande jaren gezond is. Het resultaat wordt beïnvloed door kosten
voor het 25-jarig jubileum in 2016 die pas binnenkwamen in 2017, waar voor een deel subsidie
tegenover staat. De subsidie voor de bundel met gedichten die als uitvloeisel van het jubileum

in 2017 is geproduceerd, was aan het eind van het jaar nog niet binnen. Verder zijn de kosten
van het Bulletin zo’n 1000 euro boven begroting door een professionalisering in opmaak, het
drukken is daarmee goedkoper geworden. De etikettering was ook nog eens extra duur en is
om die reden weer afgeschaft. De kosten van de Literaire Middagen zijn hoger door betaling
van de gasten. De inkomsten waren min of meer conform begroting. De begroting voor 2019
moet in ieder geval lager uitvallen om niet over een paar jaar door de reserves heen te zijn.
Wel moet er jaarlijks geld gereserveerd blijven voor nieuwe activiteiten, voor volgend jaar
1.000 euro.
- verslag Kascommissie: Rube van Poelgeest van de kascommissie vertelt, mede namens
medelid Kwee Tjoe Liong, aan de aanwezigen dat de commissie de Jaarrekening 2017
nauwgezet heeft gecontroleerd en, met één kleine wijziging, in orde heeft bevonden.
4. Mutaties Bestuur
- Aftreden Ineke Vlug: Voorzitter René Mentink belicht de rol van Ineke in het bestuur de
vele jaren dat zij er deel van uitmaakte, m.n. het organiseren van het filmfestival met Ester
samen, en daarnaast vele andere activiteiten maar ook de ideeën die ze aandroeg in het
bestuur. Zij wordt met een applaus hartelijk bedankt voor haar inzet.
- Aftreden Ester Wouthuysen: Ester is een van de oprichters van de Vereniging en heeft dus
meer dan 25 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Een van haar medeoprichters, Eelco van
der Waalskomt haar tot haar grote blijdschap met een prachtige speech uitluiden. Waarna
René haar vanwege haar lange staat van dienst tot Erelid van de vereniging benoemt. Eelco
heeft eigenhandig versierselen voor deze titel in elkaar geknutseld, die René haar omhangt.
PAUZE
5. Voorstelling: De Vloot, het theatergezelschap van buurtgenote en lid Roos
Bekkenkamp, speelt ‘Breekbaar’.
Gezelschap de Vloot speelde voor ons een fragment uit hun aanstaande en deels nog te
ontwikkelen voorstelling ‘Breekbaar’. Inhoud: ‘Op de vooravond van de uitvaart van hun
omgekomen ouders komen de vijf kinderen na lange tijd weer samen. Een idioot weerzien
waarbij de broers en zussen maar al te makkelijk terugvallen op hun oude gewoontes. Wat is er
van ze geworden? Wie zijn ze eigenlijk? En wat moeten ze nu met het ouderlijk huis? Een
avond vol oud zeer, poppenhuizen, Franse kaas en een hele, hele hoop drank.’ Het is een zeer
energieke en tragisch-grappige voorstelling die, zo dicht op het publiek gespeeld, heel direct
overkomt.
6. Kennismaking met onze gastheer: het Hyatt Regency Hotel
Mevrouw Martina Lenkenhoff vertelt over de korte geschiedenis van het hotel en de idee die
er achter het concept van Hyatt in Amsterdam schuilgaat. Ze benadrukt dat het hotel veel
waarde hecht aan een goed contact met de buurt en ziet het gebruik van dit deel van de lobby
voor de Jaarvergadering als een goed moment van contact dat voor uitbreiding vatbaar is.
Maar ook wil het hotel een soort huiskamer zijn van buurtbewoners die gemakkelijk naar
binnen stappen voor koffie, diner etc.
De voorzitter bedankt Martina, de acteurs van De Vloot en alle aanwezigen en nodigt uit tot een
glas en versnapering die overal klaar staan.

