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Te realiseren onder het voorzitterschap van ondergetekende

Ledental naar ± 8000 leden
Dat is slechts 1 % van de bevolking.
Blad meer beeld, minder tekst
In het blad het monument van de maand introduceren
Open Dag eraan vastplakken
Vereniging zou zelf opdrachtgever kunnen worden voor restauraties,
aanhelingen en zelfs reconstructies .
Het zo kwetsbare water zou beter beschermd kunnen worden.
Een aantal grachten weer ontdempen
Actiever beleid ten aanzien van de keurtuinen
Betere samenwerking met de Vereniging Hendrick de Keyser, Stadsherstel Amsterdam
N.V. en N.V. Stadsgoed
Belangen van de Vereniging uitdragen en gebruik maken van mijn netwerk hiervoor
Mensen met elkaar verbinden
Oplossing bedenken voor De Otter uit ± 1638, de laatste paltrokmolen van Amsterdam
en oudste houtzaagmolen ter wereld
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Bestuur Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Aalsmeerder Veerhuis
Sloterkade 21
1058 HE Amsterdam
Geacht bestuur,

---)

Voor de goede orde meld ik de ontvangst van de brief van 17 februari 2014 van Hans
Lurvink, de penningmeester. Het antwoord is nogal teleurstellend voor
ondergetekende. Ben ik lid geworden van een club die mij regelmatig afwijst?
Ook bij de sollicitatie voor de betaalde functie voor bureausecretaris werd ik resoluut
afgewezen. Ook mijn brief aangaande publicaties in het blad Binnenstad werd nogal
onaangenaam naar het land der fabelen verwezen.
Na wat consultaties ben ik van mening dat ik mijn kandidatuur wil voortzetten.
Ik stel voor om het aan de Algemene Ledenvergadering ter stemming voor te leggen.
In de meegestuurde flyer valt te lezen dat ik de Vereninging in de vaart der volkeren
wil opstuwen.
Deze afwijzing heeft mijn motivatie niet doen afnemen, maar juist doen toenemen.
Ik heb het beste voor met de Vereniging na 39 jaar actief te zijn geweest in de
Amsterdamse monumentenzorg en vol vertrouwen wacht ik op 22 maart 2014 de
stemming af.

ne delijke groet vanaf een Amsterdamse gracht,

Hans Tulleners
Bijlage: 1 flyer

