VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

Verslag van de Excursiecommissie over het jaar 2011
De excursiecommissie draagt bij aan de doelstelling van de Vereniging door het verbreden
van de kennis over Amsterdam. In eerste instantie voor de leden maar ook voor niet-leden.
De commissie is op een lid na volledig vernieuwd. Als commissie willen wij graag een aantal
zaken verbeteren en vereenvoudigen. Het betreft het inschrijven voor de excursies en het
administratief afhandelen. Waar het voorheen mogelijk was om ter plekke te betalen voor een
excursie hebben we dit afgeschaft. Inschrijven gaat via de website en betaling gaat per bank.
Zo hebben wij een duidelijk en accuraat overzicht en zitten ook niet met contant geld van de
vereniging. Hiermee is het proces transparant en controleerbaar geworden. Ook hebben wij de
prijzen verhoogd voor de niet leden naar €15. Wij hopen hen daarmee te stimuleren lid te
worden van de vereniging.
Hetzelfde geldt voor het financieel afhandelen van de excursies. Vanaf het nieuwe boekjaar is
de excursiecommissie een post binnen de begroting en kan iedereen zien wat erin komt en wat
eruit gaat. Het is de bedoeling dat de commissie op zijn minst quitte draait. Een eventuele
winst is de reserve voor het komende jaar.
De eerste maanden van 2012 zijn er excursies geweest naar de Oude Kerk, het Pijpenkabinet
en het Scheepvaartmuseum. Alle excursies waren helemaal volgeboekt. In het Pijpenkabinet
zijn er twee rondleidingen gegeven vanwege de grote belangstelling. Helaas hebben we de
lezing over de Welstandcommissie af moeten zeggen, daar was dan weer weinig
belangstelling voor.
Op stapel staat een wandeling naar Amsterdamse poortjes, ook daarvan is de eerste alweer vol
maar er is een tweede waar nog plaats is. In de zomer gaan we een uitstapje maken naar
Nieuw West en het Van Eesterenmuseum en hopen we een fietstocht te kunnen organiseren. In
het najaar hebben we een lezing over het Hollands Classicisme. De excursie naar het
Olympisch stadion is afgeketst op de prijs. In onze volgende bijeenkomst bepalen we wat de
nieuwe excursie wordt die we gaan aanbieden.
Ideeën over excursies zijn welkom en bent u expert op een of ander gebied dan horen we dat
graag zolang het maar met Amsterdam te maken heeft.
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