VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

JAARVERSLAG EXCURSIE- / LEDENWERVINGSCOMMISSIE 2009
DOELSTELLING EXCURSIECOMMISSIE:
Het verbreden van de kennis van Amsterdam.
SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE:
De commissie bestaat uit 4 leden; Elisabeth Bracht, Johan de Wolff, Willeke van der
Heijden en Manja Houba (coördinator).
Willeke van der Heijden heeft zich vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering
aangemeld.
Carmen Flagiello die vorig jaar nog in de commissie actief was, heeft zich in oktober van
het vorig jaar terug getrokken. 7 Jaar was zij actief in de excursiecommissie.
ACTIVITEITEN EXCURSIECOMMISSIE:
Vanaf de Algemene ledenvergadering vorig jaar tot nu, hebben we 20 excursies
georganiseerd. In totaal hebben hier 427 deelnemers aan deelgenomen.
Omdat het Paleis op de Dam vorig jaar weer heropend is, hebben we een rondleiding in
het Paleis extra ingelast. Daar hebben maar liefst 120 deelnemers gebruik van gemaakt.
We hebben de avond van de VVAB tijdens de Verjaardag van Amsterdam mede
georganiseerd.
Er is afgelopen jaar 8 keer door de commissie vergaderd.
Na elke excursie wordt er financiële verantwoording afgelegd door de coördinator aan de
penningmeester.
NIEUWE ONTWIKKELINGEN;
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering is door de penningmeester een
bankrekeningnummer doorgegeven voor de excursies. Vanaf die tijd dienen de excursies
voortaan vooraf per bank betaald te worden.
Sinds kort zijn de aanmeldingen van de excursies geautomatiseerd door Walther
Schoonenberg.
ACTIVITEITEN LEDENWERVING:
Met 8 mensen waren we aanwezig tijdens de Open Monumentendagen om mensen te
werven. In totaal hebben we daar 28 nieuwe leden geworven.
Door andere activiteiten van de commissie zijn er in totaal ongeveer 80 nieuwe leden
geworven.
We hebben op dit moment 10 mensen op een oproepkrachtenlijst staan die we in kunnen
zetten tijdens onze activiteiten.
ACTIVITEITEN KOMEND JAAR:
Het komend jaar staat er weer iedere maand een excursie op het programma. We zullen
dan ook weer op de actualiteit inspelen door o.a. een rondleiding in de Hermitage.

We zullen tijdens de excursies en andere activiteiten ook weer aandacht besteden aan
ledenwerving.
Maar er zou wat dat betreft veel meer kunnen gebeuren en wij vinden dat daar een aparte
commissie voor zou moeten komen.
Manja Houba
Amsterdam 2 maart 2010

Bijlage: Overzicht excursies maart 2009 tot maart 2010:
-

Het Trippenhuis 2 groepen met totaal 29 deelnemers
Wandeling de Pijp met borrel in het Sarphati Park na afloop totaal 23 deelnemers.
Fietstocht Joop van Stigt 2 groepen met totaal 33 deelnemers
Paleis op de Dam maar liefst 6 groepen met totaal 118 deelnemers + 4 kinderen onder
de 5 jaar
Fietstocht Amsterdam Noord met totaal 18 deelnemers
Lezing Unesco-Stad totaal met 43 deelnemers
Fietstocht Diogenes totaal met 12 deelnemers
Rondleiding NIOD 3 groepen met totaal 60 deelnemers
Lezing Ons’ Lieve Heer op Solder met totaal: 27 deelnemers
Rondleiding Openbare Bibliotheek met totaal 27 deelnemers
Lezing Koetshuizen met totaal 37 deelnemers

In totaal 427 betaalde deelnemers. 159 deelnemers meer dan het jaar ervoor.

