Status def 25-11-2021
Verslag van de ALV van de Vereniging Akropolis Amsterdam op 22 november 2021, 19.30 uur.
Aanwezig:
Deni Mogue, Marian van der Waals, Ton Reijntjes, Pien Turel, Ria Ru en, Larry Bath, Mar n
Veenendaal, Francis Vallence, Randi Boon, Ruud Grondel, Han Steketee, echtpaar van der
Veen ,Marije Vlieger, Tonnie Landman (gedeeltelijk) Mireille Thijssen
Met melding afwezig:
Jan Boogers, Henk Hospers, Mi a Muller, Mia Fideldij Dop, Anneke van Schaijk, Claudy van de
Voort, A.Kruize, Gerda van ’t Ho , Astrid Bouwens, Hanneke Koomans, Yolanda Klooster

1. Opening en mededelingen.
Rob Bakker opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Van een aantal leden zijn
afwezigheidsmeldingen ontvangen zie boven. Hermien Miltenburg neemt namens de LVGO
deel aan de vergadering (agendapunt 4). Verder geen mededelingen.
2. Verslag ALV 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notuliste Adèle Stuijfzand.
3. Stand van zaken van de vereniging (toegezonden met de uitnodiging)
• Lopend project IJburg, Han Steketee licht de stand van zaken toe en een aantal
par ciperende leden vertellen iets over de werkwijze van het project. Het wachten
is momenteel op het rond krijgen van de nanciering. Als dat lukt kan er
voortvarend worden gestart met de voorbereidingen.
• Het Bestuur. Ruud Grondel licht kort de stand van zaken en de ontwikkelingen toe
aan de hand van de presenta e die is meegezonden met de uitnodiging. Zie verder
de meegezonden presenta e bij de uitnodiging. De kern van het probleem is dat de
VAA te weinig ac eve leden kent om te kunnen func oneren.
• De dilemma’s worden door Rob Bakker kort toegelicht. Kip en Ei: heb je projecten
krijg je dan genoeg leden en de keerzijde heb je genoeg leden krijg je dan geschikte
projecten. Het aanbod van projecten zal de komende jd naar alle
waarschijnlijkheid verbeteren. Cruciaal blij de par cipa e van de leden, zonder
deze par cipa e gaat het niet lukken. Om die reden wordt voorgesteld om de VAA
meer in te richten als een ontmoe ngspla orm en niet als een projectorganisa e
om projecten vanuit het bestuur te realiseren.
• Toekomst, op es en keuzes
Er zijn 4 op es benoemd in de toegestuurde presenta e:
1. Er treden op korte termijn meer bestuurders toe om de kar te trekken. Dit
probleem lijkt zich niet op korte termijn op te lossen. De huidige bestuurders
gaan tot maximaal 1 juli 2022 door.
2. De vereniging komt op een “laag pitje” te staan. Belangenbehar ging en
vertegenwoordiging in diverse pla orms loopt door. Nieuwe projecten worden
niet ac ef aangetrokken. Project IJburg wordt gecon nueerd met de inzet van
Rob Bakker en Han Steketee
3. De vereniging gaat op in een andere vereniging of zoekt samenwerking met bijv
de LVGO. Dit scenario is nog in onderzoek, ook wordt nog met de Gemeente
Amsterdam overlegd. Doel daarvan is de werklast van het bestuur te verlichten
door een deel van de administra eve taken weg te ze en. Daar hoort dan bij dat
er een pla ormach ge construc e voor de leden ontstaat.
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4. De vereniging wordt opgeheven als er geen duidelijk beeld ontstaat van de te
kiezen rich ng met oplossingen voor 1 juli 2022.
De keuze die het bestuur voorlegt is dat op e 2 en 3 als scenario gevolgd gaat
worden. De vergadering onderschrij deze rich ng. Indien blijkt dat op e 2 en 3
voor 1 juni niet werk- of haalbaar zijn gebleken dan komt op e 4 in beeld die dan
aan een volgende ALV zal worden voorgelegd uiterlijk op of voor 1 juli 2022.

4. LVGO, korte presenta e
Hermien Miltenburg gee een presenta e van de ac viteiten van de LVGO (Landelijke
Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen), deze bestaan onder meer uit (zie
ook de website van LVGO):
bestaande en nieuwe woonini a even van 50plussers te ondersteunen in hun
•
ontwikkeling en voortbestaan
gemeenschappelijk wonen breed onder de aandacht te brengen
•
in gesprek te blijven met relevante par jen als landelijke overheid, VNG en
•
woningcorpora es
onze leden en andere belangstellende te informeren via onze
•
website, nieuwsbrief en het ledenblad Wijzer Wonen
het organiseren van themabijeenkomsten
•
het maken van brochures en ander voorlich ngsmateriaal
•
het bieden van (juridisch) advies
•
het helpen oplossen van meningsverschillen en andere vormen van ongenoegen
•
Aansluitend vinden korte discussie plaats over wat de LVGO kan betekenen en een
voorbeeld van het gebruik van kennisnetwerken aan voordelen hee , Deze kennis is
ondermeer gebruikt door het bestuur in een discussie met de Gemeente Amsterdam
over een betere matching van vraag en aanbod.
Ook hee de juridische inbreng van de LVGO er ondermeer toe bijgedragen dat de
huisves ngsverordening 2021 in de Gemeente Amsterdam coöpta e mogelijk is
geworden. (Coöpta e is het recht om als beheercoöpera e passende leden toe te laten
in de leefgemeenschap ipv rechtstreekse toewijzing via woningnet)
De voorzi er dankt Hermien van Miltenburg voor haar inbreng waarna deze de
vergadering verlaat.
Het bestuur stelt voor de verder mogelijkheden mbt samenwerking met de LVGO
verder te onderzoeken (zie ook punt 3 van het verslag). De vergadering is hiermede
akkoord.
5. Jaarverslag ter vaststelling (toegezonden met de uitnodiging)
Het jaarverslag van 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de opstellers.
6. Jaarrekening ter vaststelling (toegezonden met de uitnodiging)
De jaarrekening wordt door de aanwezigen vastgesteld. De aanwezigen vinden het niet
noodzakelijk een kascie de jaarrekening te laten controleren. De jaarrekening is daarmede
vastgesteld. De begro ng voor 2021 wordt tevens geakkordeerd.
Om prak sche redenen wordt de gemaakte begro ng van 2021 ook vastgesteld voor het
jaar 2022. Dat houdt in dat dezelfde componenten zullen worden opgenomen.
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7. w.v.t.t.k. Rondvraag
Ton Reintjes complimenteert het bestuur dat ondanks de impact van Covid het bestuur een
groot aantal stappen hee weten te ze en. Er is een website, er wordt een project
gerealiseerd en er zijn nieuwe contacten gelegd.
Sytze van der Veen vraagt naar de opvolging van het welkom heten van de nieuwe leden.
Daar is verder geen vervolg aan gegeven. Het bestuur komt hierop terug, maar het zou ook
onderdeel moeten zijn van de nadere uitwerking van een pla orm waarbij het ini a ef
meer aan de zijde van de leden komt te liggen.
De vergadering wordt hierna afgesloten, met dank aan de wel aanwezige leden.
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