Algemene Ledenvergadering De Valkhofvereniging

d.d. 30 mei 2018

Alle 5 bestuursleden zijn aanwezig

locatie: De Bastei

1. Opening en welkom, door Rob (bestuursvoorzitter)
Voor het eerst in de Bastei. Wij feliciteren ten eerste de architecten, die dit prachtige
gebouw hebben neergezet en ten tweede iedereen, die in deze omgeving mag werken. Dat
moet een waar genot zijn.
2. Mededelingen, door Rob
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van Bea Peeters , Henk Bergamin, Jan Rutten, Mathé
Prick en de heer van Kerkhoff
Wij hebben in 2017 een aantal actieve leden verloren, waaronder : Gilde-gids en vrijwilliger
van het eerste uur Han Smits, duizendpoot Frans van Berkel, oud-voorzitter Fer Boshouwers
en oud-voorzitter en erelid Jack Nooy. De laatste drie begiftigd met de Waalbrugspeld van
de gemeente Nijmegen. Wij zullen hun niet aflatende inzet voor de Valkhofvereniging en het
Valkhof niet vergeten. Met hen gedenken wij de leden, die het afgelopen jaar overleden zijn.
Een minuut stilte ter nagedachtenis.
Over de toekomst van het park en het Valkhofkwartier ga ik niets zeggen. Dat zal na de
pauze duidelijk worden gemaakt door Mathieu Schouten, die de visie van de gemeente
uiteen zal zetten. Dat het hen serieus is, blijkt wel uit het feit, dat met Mathieu een zware
delegatie van de gemeente Nijmegen is meegekomen. Ik zou zeggen: luister kritisch en stel
dan de vragen, die je altijd al hebt willen stellen over het Valkhofkwartier.
Wel zou ik willen opmerken, dat het er nu eindelijk op lijkt, dat iedereen en alles in het
gebied zijn of haar plaats heeft ingenomen. Hedwig Saam is benoemd tot de nieuwe
directeur van Museum Het Valkhof, Teddy Vrijmoet wordt de nieuwe directeur van de
Lindenberg, in de Lindenberg komt een oorlogsmuseum, gericht op bevrijding deze regio,
dat Velorama en de bunker een vaste plaats hebben ingenomen in het museale aanbod,
met de horeca is het contact weer hersteld, de Bastei is open en de Valkhofvereniging blijft
alert in het park. Wij kunnen weer streven naar een zo goed mogelijke samenwerking in het
kwartier. En dit alles kan nu gekaderd worden in degelijke toekomstvisie.
Nicolaaskapel:
De openstelling krijgen wij nog net voor elkaar. Wij hebben dringend vrijwilligers nodig, die
mee willen helpen aan de openstelling. Anders zullen wij echt in de komende
roostervergadering van juni serieus moeten overwegen om bijvoorbeeld ook dinsdag niet
open te gaan voor publiek of zaterdag- en zondag ochtend dicht te blijven.
In de Nicolaaskapel is inmiddels de meterkast vervangen, de klimaatbeheersing
(vloerverwarming) gerepareerd, een fraai nieuw kleedje over de tafel, het informatiebord
verwijderd, de verlichting geheel vernieuwd, maar nog niet zoals wij dat zouden willen, is er
een oprijplank voor rolstoelen, is de maquette aangepakt en schitterend vernieuwd door
Kees Moerbeek (Let op de anomalie in de maquette!!!) en hebben wij een contract

afgesloten met een schoonmaker om in de kapel eens in de twee weken de vloer te dweilen
en vegen.
De gemeente zal de schilderingen gaan conserveren, nadat op 12 juni aanstaande door Delft
een vochtonderzoek is gedaan. Uit dat onderzoek moet blijken of conservering zonder
verdere ingrepen mogelijk is.
De schilderingen in de kapel worden in de loop van het jaar behandeld.
Samenwerking met de Bastei en het Valkhofmuseum is uitstekend. De tentoonstelling ‘Ik,
Maria van Gelre’; De Nicolaaskapel wordt ook hierin gebruikt d.m.v. het geven van lezingen
in het kapel en rondleidingen. Dit zorgt wel voor enige druk op de vrijwilligers. In de
wintermaanden zullen we hierdoor beperkt open zijn.
Van het Museum het Valkhof krijgt Iedereen, die meewerkt aan de openstelling van de kapel
een vrijwilligers-pas met toegang tot het museum.
40 jaar Valkhofvereniging: in het kader hiervan organiseren we 4 theeconcerten; de eerste is
al aankomend weekend. Maak gebruik van de VIP behandeling.
Bezoekers van de Kapel: We krijgen ongeveer 35.000 bezoekers per jaar. Daarnaast hebben
we ongeveer 25 huwelijken per jaar. We zien ook een toename in andere activiteiten zoals
muziek opnames van bands, of foto shoots. Het aantal evenementen in het park lijken
redelijk aan het maximum te zitten, mits we nog enkele rustige dagen willen houden. Dit is
uiteraard aan de gemeente. Ook moeten wij zeer voorzichtig zijn bij het bloot leggen van tot
nu toe onzichtbare schatten in de bodem. Als wij daar al naar op zoek gaan, dan door de
beste professionals en met de meest voorzichtige technieken. En niet ongetwijfeld
goedwillende amateurs inschakelen, omdat anders een opgraving niet gefinancierd kan
worden. Dan is het beter om met het Valkhofpark om te gaan als met een soort langlopend
staatslot: Tot de definitieve trekking is het ook heerlijk om je te verheugen op en te
fantaseren over de schatten, die zouden kunnen zijn.
3. Afscheid van Michiel Honee als secretaris en bestuurslid. 7 jaar lang was hij secretaris van de
stichting. Het bestuur stelt voor de zetel van Michiel niet te vervangen. Indien de statuten
verlangen dat het bestuur moet bestaan uit een oneven aantal, zullen we ons opnieuw
beraden. Michel neemt plaats tussen de leden.
4. Notulen van de vorige vergadering
Opmerkingen;
pagina 1:
Pagina 2;
Pagina 3;
Pagina 4;
Geen opmerkingen; derhalve notulen goedgekeurd tbv archief.
5. Jaarcijfers 2017; Met dank aan de accountant MAZARS voor het opstellen van de jaarcijfers.
Vanuit de leden komen geen vragen over de jaarcijfers.
6. Verslag van de kascommissie; ‘Beste Leden; de kascommissie verzoekt de leden decharge te
verlenen’. Applaus volgt; decharge wordt verleend.

‘Zijn er gegadigden voor de kascommissie?’ De leden Jeroen de Groot en Maurice
Vollebrecht melden zich aan voor de kascommissie 2018.
7. Rondvraag
a. Lid; ‘Hoe duurzaam zijn de huwelijken die bij ons worden gesloten’. Rob; ‘Zeer duurzaam.’
b. Lid; ‘Moeten we geen grotere pool maken van vrijwilligers? Bijvoorbeeld door samen te
werken met de andere verenigingen. Rob; ‘Dit is ook ons doel is om dit te doen. We willen een
zo groot mogelijke pool. Hiermee worden we flexibel. We kunnen echter wel weer gaan
aankloppen maar iedereen vist in dezelfde vijver.’
c. Lid; ‘Kunnen we niet aanhaken bij de faculteit Geschiedenis?’ Rob; ‘Dit is wel een vrij vluchtige
groep. Het statische van in de kapel aanwezig zijn spreekt veel studenten niet aan.’
d. Lid; ‘Kunnen we een oproep voor vrijwilligers doen via de digitale nieuwsbrief?’ Rob; ’Ja, prima
idee. Een email kost ook niets en een brief kost 1 euro per adres.’
e. Lid; ‘Kunnen we en bordje plaatsen in de kapel; ‘we zijn op zoek naar vrijwilligers?’ Eigenlijk
staat dit er al.
f. Lid; ‘Advies is om toch een bericht te plaatsen bij de vrijwilligerscentrale’. Rob; ‘Prima, zolang
we ook mogen afwijzen.’
g. Lid; ‘Welke nationaliteiten bezoeken de kapel?’ Rob; ‘Dat is heel gevarieerd. Er komen met
name Duisters en Engelstaligen (Britten en Amerikanen). Ook zullen we nagaan wanneer de
mensen komen en in welke periode.’
h. Lid; ‘Komt de Grieks Orthodoxe Gemeente nog terug?’ Rob: ‘Nee, dat verwacht ik niet. Ze
bezoeken nu een andere locatie. De Nijmeegse afdeling wil wel terug, maar er is een geschil in
de gemeente. Ze blijven hoe dan ook welkom. Er zijn wel meer heilige missen van Carolus
Magnus.’
I. Rob; ‘Els Hopman doet u allen de groeten. Els kon helaas niet komen. We zullen haar namens
de ALV een bos bloemen sturen.’
8. Koffie Pauze
9. Presentatie Gemeente over de toekomstvisie op het Valkhofkwartier door Mathieu Schouten.
10. Rondleiding in de nieuwe Bastei voor de leden.

