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Verslag Algemene Ledenvergadering van de Valkhofvereniging op woensdag
17 mei 2017, Hotel Belvoir, Graadt van Roggenstraat 101 in Nijmegen
Aanvang 19.42 uur.
Opening en Mededelingen van de voorzitter.
De vergadering wordt geopend om 19:42 door de voorzitter Rob van Bruggen
aanwezig zijn 20 leden inclusief bestuur.
De voorzitter vervolgt de vergadering met enkele mededelingen:
- De voorzitter bedankt Jack Nooij die vanaf zijn ziekbed de cijfers van de
VHV doorgenomen. Het bestuur heeft de kascommissie al uitgebreid met
een invaller, oud-bestuurslid Chris van Aarssen.
- Els Hopman groet de vergadering. Zij gaat iedere dag iets vooruit maar
nog steeds verzwakt door de zware chemo en bestralingen
- Situatie Nicolaaskapel op dit moment: de kapel is en wordt stevig onder
handen genomen. Verrotte boeiboorden zijn vervangen en oud en/of
gebroken lood is vernieuwd; het glas-in-lood venster is weer hersteld en
er ligt een offerte bij de gemeente voor een totale renovatie/onderhoud
van de plafond en muurschilderingen. De proefstukken, die in de winter
gedaan zijn, laten zien hoe schitterend de schilderingen weer naar voren
zullen komen. De opberg en elektriciteitskast wordt vervangen door een
meer bescheiden model. Met het herstel van deze kast zal ook een
drempel worden meegeleverd. Ook het traliewerk voor een van de
ramen wordt nieuw gehecht in een ander soort tufsteen. Tevens zal de
vloerverwarming zal worden gerepareerd.
- Aangaande de toestand van de Barbarossa ruïne is dringend aandacht
gevraagd bij de gemeente voor de langzame afbrokkeling door en het
weer en misbruik door klimmers.
- De plannen voor het park zijn klaar het is wachten op de uitvoer.
- MHV: meeste van u zullen de Nieuwsbrief en de verslagen van
Berenschot gelezen hebben. Wij wensen iedereen betrokken bij MHV
alle sterkte toe. Wat betreft de samenwerking met de VHV is er geen
enkel probleem. Dat gaat soepel en zonder noemenswaardige
problemen.

- De organisatie van de bunker hebben sleutels van de bunker gedeeld,
zodat het Gilde, MHV, en de VHV naar binnen kunnen in de bunker.
- Stichting Valkhofkwartier: door de ontwikkelingen bij de instellingen om
ons heen is het onderlinge overleg op een wat lager pitje komen te
staan. Daar tegenover staat, dat wij (VHV) door het voorzitterschap van
deze stichting door alle instellingen steeds meer gevraagd worden onze
mening te geven en aan te schuiven bij overleg over “ons” gebied.
Bijvoorbeeld binnen het overleg over de markt, zijn wij ook uitgenodigd
gezien onze betrokkenheid bij het Kelfkensbos. De gemeente heeft in het
Valkhofkwartier een zogenaamde aanjager aangesteld om plannen te
ontwikkelen voor een betere zichtbaarheid van het Valkhofkwartier. Al
met al is het bereik waarbinnen de Valkhofvereniging haar stem kan
laten horen, duidelijk veel groter geworden. Ook in het CPRN worden wij
weer duidelijk vertegenwoordigt door Carla Dijs.
Aftreden Jan Willem van der Hoogen en aanstellen Hans Vollenbrock.
Jan Willem van der Hoogen treedt statutair af. Rob bedankt Jan Willem voor
zijn werkzaamheden.
Het bestuur stelt voor te benoemen als nieuwe bestuurslid Hans Vollenbrock
tandarts 45 jaar woonachtig in Nijmegen
Dit voorstel wordt met applaus n zonder tegenstemmers ontvangen waarna
Hans Vollenbrock plaats neemt aan de bestuurstafel.
Notulen Ledenvergadering 1 juni 2016
De notulen zijn tekstueel en inhoudelijk akkoord met complimenten aan
de secretaris.
Bespreking cijfers 2016
Verslag Kascommissie over 2016 door Frans Laarakker.
De kascommissie heeft geconstateerd dat de penningmeester alles
correct heeft geadministreerd De kascommissie komt met de
aanbeveling een begroting voor 2018 op te stellen.
De voorzitter geeft aan dat een begroting opstellen voor 2018 lastig is
gezien het geoormerkte geld als bijdrage aan de herbouw van de Donjon.
Het bestuur zal kritische vragen stellen aan de stichting Donjon. Het
sleept te lang en wij kunnen door het geoormerkte geld geen plannen
maken. Jeroen de Groot merkt op dat vertragingen niet de schuld van de
Stichting Donjon is maar dat de vertraging vooral zit in de onduidelijkheid
betreffende aanpak van het park, het explosieven onderzoek etc.

De kascommissie beveelt de ledenvergadering aan om het bestuur decharge te
verlenen, hetgeen ook gebeurd. De voorzitter dankt de kascommissie voor haar
werk.
Nieuwe kascommissie Jeroen de Groot en Frans Laarakker. Reserve is Frans
Geertsen.
Instelling Huishoudelijk Regelement
Het bestuur stelt voor om een Huishoudelijk Regelement in te stellen. Met als
eerst opgenomen artikel: “de vereniging kent ereleden en leden van
verdienste. Ereleden worden benoemd voor het leven door de ALV. Leden van
verdienste kunnen ook worden benoemd door het bestuur.”
Dit artikel zal bij de volgende ALV in stemming worden gebracht.
Bestuursvisie
Zoals bij de cijfers al genoemd, komt er geen begroting voor 2018. Dit heeft
alles te maken met de opschudding en onzekerheid, die steeds weer door de
stichting donjon veroorzaakt wordt. De Valkhofvereniging heeft altijd gezegd,
dat zij een groot voorstander is van de bouw van de donjon, maar dat zij het
proces wel kritisch zal blijven volgen. Zo hebben wij kritiek geleverd op en een
alternatief aangedragen voor al dan niet moderne invulling van de buitenzijde
van de toren. Gevolg is, en ik weet dat zeker, dat mede door onze mening niet
onder stoelen of banken te steken, er nu een ontwerp ligt voor een werkelijk
schitterende toren, waar eenieder trots op kan zijn.
Ik neem aan, dat iedereen het artikel gelezen heeft, waarvan wij een link op
onze website hebben geplaatst. Dit artikel geeft exact aan hoe het op dit
ogenblik staat met de donjon.
Rondvraag/mededelingen
Opmerking of de Engelse vertaling brochure is klaar is. Hier wordt druk aan
gewerkt.
De notulen en cijfers worden gepubliceerd op de website van
Valkhofvereniging.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten
Presentatie
Na de pauze is er een presentatie van Gerard Mangnus, directeur van De Bastei
over voortgang en toekomst van museum De Bastei.

Namens het Bestuur van de Valkhofvereniging,
Michiel Honée
Secretaris.

