VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

Verslag van de Excursiecommissie 2010
Hierbij doe ik verslag van de activiteiten van de excursiecommissie van april vorig jaar tot en met
nu. Een van de doelstellingen van de Vereniging is; het verbreden van de kennis van Amsterdam
door middel van lezingen en excursies. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door de
excursiecommissie. De excursiecommissie bestaat uit 5 leden; Elisabeth Bracht, Johan de Wolff,
Willeke van der Heijden, Marijke Verberne en mijzelf. Marijke Verberne heeft zich vorig jaar als
nieuw lid voor de excursiecommissie aangemeld.
Ook hebben we 11 mensen op een oproepkrachtenlijst staan, die we in kunnen zetten tijdens onze
activiteiten. Daar maken we regelmatig dankbaar gebruik van. Ik noem ze op alfabetische
volgorde: Roel Beugeling, Dorothy Beynes, Jolanda Ebeling, Noortje Eijkelboom, Annelou
Sermon, Francine Stoffels, Rita Tingen, Willem en Nanny Truijens, Theo Voss en Dick Zijlmans.
Afgelopen jaar hebben we 25 excursies georganiseerd. Met als hoogtepunten qua aantal, de
rondleiding op het eiland Fort Pampus en de Art Nouveau wandeling + lezing, door
kunsthistoricus Max Put. Beide excursies met 58 deelnemers.
Datum
14-mrt

Naam excursie
Rondleiding Beurs van Berlage

gidsen
Max Put

24

30-mrt

Maritieme wandeling

(2 groepen)

Jan van Wier

39

25-apr

Wandeling Theo Thijssen

(2 groepen)

Peter-Paul de Baar

40

16-Mei

Rondleiding Hermitage

(3 groepen)

Reno Raaymakers

35

4-Juni

Rondleiding 1e foto's van Amsterdam
in de Bazel

begeleidster de Bazel

14

27-Juni

Lezing + Fietstocht Java eiland

Sjoerd Soeters

25

24-Juli

Rondleiding eiland Fort Pampus

begeleiders van Pampus

58

8-aug

Rondleiding de Nieuwe Kerk

begeleiders van de
Nieuwe Kerk

30

22-aug

Fietstocht bijzondere bomen

Hans Kaljee

22

29-aug

Lezing + Fietstocht Scamozzi

Walther Schoonenberg

40

4-sep

Lezing Danzig

Walther Schoonenberg

39

14-nov

Rondleiding Verfmolen de Kat

Piet Kempenaar

14

10-dec

Rondleiding Werkspoormuseum (2 groepen)

Mirz Braamz

41

(2 groepen)

(2 groepen)

1

29-jan

Lezing Stadsherstel

12-feb

Rondleiding Felix Meritis

20-mrt

Lezing + wandeling Art Nouveau (2 groepen)

(2 groepen)

Totaal aantal deelnemers:

Jaap Hulscher

49

begeleiders Felix Meritis

49

Max Put

58
577

In totaal hebben hier 577 deelnemers aan deelgenomen. 150 deelnemers meer dan vorig jaar. We
kunnen constateren dat er steeds meer leden aan de excursies deelnemen.
Verder heeft de excursiecommissie vorig jaar de Algemene Leden Vergadering en de Verjaardag
van Amsterdam mede georganiseerd. Wij zijn zeer actief geweest bij de actie van Struktonplan en
de Hogesluisbrug. We hebben de Open Monumenten Dagen georganiseerd en 20 nieuwe leden
geworven. Door de commissie wordt er elke 2 maanden vergaderd, waarvan verslag gedaan
wordt. Na elke excursie wordt er financiële verantwoording afgelegd door de coördinator aan de
penningmeester, de afgevaardigde van het bestuur en aan de andere excursiecommissie leden.
We hebben een gezonde financiële reserve opgebouwd, voor onvoorziene omstandigheden.
Er hebben zich het afgelopen jaar een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.
- Door de vele activiteiten van onze commissie heeft het bestuur goedgekeurd dat de
excursiecommissie alleen nog maar excursiecommissie heet. En dus niet meer zoals
daarvoor, ledenwerving- èn excursiecommissie. De excursiecommissie houdt zich dus nog
uitsluitend bezig met excursies. Tijdens de excursies worden er wel flyers uitgedeeld, met
het verzoek anderen lid te maken. Dat heeft vele nieuwe leden opgebracht.
- Er is mede door inspanning van enkele excursiecommissie leden, een nieuwe flyer van de
Vereniging uitgebracht.
- In plaats van Dick van der Kroon is Minne Dijkstra de contactpersoon in de commissie
geworden, als afgevaardigde van het bestuur.
Als een dirigent geen muzikanten zou hebben, zou hij niets te dirigeren hebben. Als ik geen team
zou hebben, zou er niets te coördineren vallen. Maar gelukkig is er een heel goed team en een
aantal enthousiaste mensen die op de oproepkrachtenlijst staan. Samen hebben wij al de
activiteiten van het afgelopen jaar tot een succes gebracht. Maar, als u niet aan onze excursies
deel zou nemen, dan hadden wij geen publiek. En zouden wij niets te organiseren hebben.
Daarom wil ik hierbij, namens de excursiecommissie, alle trouwe en enthousiaste deelnemers
heel hartelijk bedanken. Het is elke keer weer plezierig om te zien dat u zo genoten hebt. Onder
andere daarom hadden wij hiermee graag doorgegaan. Doch met pijn in mijn hart ga ik u nu
mededelen dat 3 leden van de excursiecommissie hebben besloten om te stoppen. Daarvan ben ik
er een. De andere leden zijn Willeke van der Heijden en Marijke Verberne. De belangrijkste reden
hiervoor is dat wij ons niet meer kunnen vinden betreffende een aantal langdurige
organisatorische en communatieve problemen binnen de Vereniging. Elisabeth Bracht en Johan
de Wolf blijven in de commissie. Zij willen echter het coördinatorschap niet op zich nemen. Voor
de voortgang van de commissie moet er dus naar nieuwe mensen gezocht worden. Wij zullen tot
en met juni van dit jaar de geplande excursies nog organiseren. Ik wil het bestuur bedanken, ook
namens Willeke en Marijke, voor het vertrouwen dat ze ons hebben gegeven om onze functie uit
te mogen oefenen. Wij hebben het heel graag en met optimale inzet gedaan.
Manja Houba
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