ALGEMENE LEDENVERGADERING
VALKHOFVERENIGING
16 mei 2013
Locatie: Café Groenewoud, Groesbeekseweg, Nijmegen
Aanvang: 19.30 uur
Agenda:
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Jaarverslag voorzitter
3. Notulen ALV 20 december 2012, deze staan op de website
4. Afhandeling Jaarrekening 2011
5. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 2013.
6. Jaarrekening 2012
7. Presentatie bevindingen Commissie van Schaik
PAUZE
8. Gelegenheid tot discussie over bevindingen commissie
9. Rondvraag
10. Sluiting.
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van de volgende leden: Jeroen de Groot, Wim van Beers, Ron

van Kerkhoff, Beek Sijpkens, Hans Michels, Fons Plasschaert, Frans van Berkel, Irma Sent,
Dhr. En Mevr. De Vreese.
Aantal leden aanwezig: Voltallig bestuur + notuliste en 13 leden
1. Opening en mededelingen voorzitter:
De vergadering wordt om 19.45 uur geopend door de voorzitter, Dhr. Rob van Bruggen.
De voorzitter stelt de notulist van de vergadering voor Suzanne van Gestel
Mededeling: De nieuwe klok hangt en is goed bevestigd.
2. Jaarverslag voorzitter

• Welkom en procedures: Nadat wij de eerste vijf punten van deze vergadering hebben
besloten, komen wij bij de presentatie. Daarvoor is de volgende procedure bedacht,
waarvan wij van mening zijn, dat zo een ieder duidelijk de gelegenheid krijgt zijn
punten naar voren te brengen en er een heldere discussie kan ontstaan. ::: De
commissie presenteert het plan, zonder daarbij de discussie met de vergadering aan te
gaan. De commissie geeft uitsluitend antwoord op vragen ter verduidelijking. PAUZE
De leden kunnen vragen stellen / discussiëren. De discussie wordt daarbij strak geleid
door of jou of een onafhankelijk voorzitter (technisch voorzitter), waarbij de een voor
een aantal minuten krijgen. In een tweede ronde kan er op elkaar gereageerd worden.
Dit voorkomt een rommelige discussie en geeft iedereen de gelegenheid deel te
nemen.
• Het jaar, waarin wij de inzet van de Valkhofvereniging, zowel in het park, als in voor
ons ter zake doende organisaties beter gestructureerd hebben. Wij hebben de
Valkhofvereniging duidelijk binnen het Valkhofkwartier geprofileerd als een van de
weinige neutrale bespelers van het Valkhof en daarom uitermate geschikt om in de

eerste linie mee te denken over de stichting Valkhofkwartier. Met dit profiel praten wij
nu ook mee in een select gezelschap. Helaas heeft ook dit jaar de terugloop aan leden
doorgezet. Wij merken dat met iedere brief, die wij de deur uit doen. Iedere vereniging
kampt met dit probleem. Nog geen enkele heeft daar een goede oplossing voor
gevonden. Doordat het park drukker benut wordt, loopt de tijd, dat er huwelijken
plaats kunnen vinden, ook achteruit. Omdat het park een gemeentelijk vastgesteld
evenemententerrein is, hebben wij geen invloed op de inplanning van activiteiten.
Toch weten alle partijen, die gebruik maken of willen maken van het park en de
gebouwen, dat wij hier altijd in principe voor open staan. Waarbij wij altijd , nog naast
een financiële vergoeding, in eerste instantie uit zijn op promotie van het Valkhof en
onze vereniging. Goed voorbeeld hiervan zijn de Kapelsessies: opnamen met jonge
musici in de kapel, die allemaal op Youtube te zien zijn. De kapel vormt vaak het
begin van hun carrière. Voor sommige bands al uitgemond in een tv optreden. Onze
tweede glossy is uitgekomen. Weer een prachtig stuk werk, maar met helaas
tegenvallende advertentie-inkomsten. Vandaar dat wij voor 2013 op zoek zijn naar een
betere financiering. Ander voorbeeld is KiNK; zie flyer.
-

DONJON
Samenwerkingsovereenkomst: begin juni zal het College de samenwerking met ons nog eens
formeel bekrachtigen.

-

Beeldkwaliteitplan. Dit is bijna volledig gereed en moet aan de gemeenteraad worden
voorgelegd, naar verwachting in juni a.s. Stichting zal in die periode ook belanghebbenden,
waaronder VHV bestuur, actief gaan informeren over de actuele ontwerpvisie. Beelden van de
actuele ontwerpen brengen wij weer naar buiten zodra de gemeenteraad ook het
beeldkwaliteitplan heeft vastgesteld. Dan kunnen wij het voorlopige en tot slot het definitieve
ontwerp volledig gaan uitwerken. Dit wordt thans verzorgd door het bureau Van Roosmalen
Van Gessel, ook bekend van de plannen rondom de Bastei. De stichting heeft de architect
gewisseld omdat de stichting meende dat Tak architecten onvoldoende vooruitgang boekten in
het ontwerpproces. Het ontwerpteam is sinds afgelopen december weer op volle stoom en
zoals je ook zelf hebt ervaren is Van Roosmalen een enthousiaste persoonlijkheid, waar wij
erg veel vertrouwen in hebben.

-

Vergunningentraject: Na het vaststellen van het BKP kan het College de bestemmingsplan
procedure gaan voorbereiden. Na de zomer verwachten wij dat die fase gaat starten,
opgevolgd door het aanvragen van de benodigde vergunningen. Deze fase zal 12 maanden in
beslag nemen, wij hopen daarom in 2014 te kunnen gaan starten met de bouw.

-

Fondsenwerving: Deze zal starten op het moment dat wij de vergunningen hebben
aangevraagd. Het jaar 2014 zal dus een jaar worden waarin we met alle betrokken partijen
samen zullen moeten gaan optrekken om zoveel mogelijk fondsen te werven. Alleen dan kan
de donjon er ook daadwerkelijk gaan komen. Ideeën van jullie leden om zelf steentjes bij te
gaan dragen, zijn uiteraard ook nu al van harte welkom. We zullen de VHV ook binnenkort
gaan uitnodigen voor een eerste brainstormsessie en daar vele bevlogen Nijmegenaren bijeen
brengen in de opmars naar die fondsenwerving.

-

Publieksacties: NVOB Cultuurfonds kan met budget uit het Ondernemersfonds al dit jaar een
aantal publieksacties starten, gericht op het beleefbaar maken van het bijzondere project nog
voor het gerealiseerd is. In ontwikkeling zijn o.a. de volgende zaken, ook hier zal ik VHV
binnenkort over bijpraten:
o een (tijdelijke) Valkhofkwartier route met een kunstzinnige markering van de route
van Godenpijler naar Museumhaven, op circa 5 markante plaatsen informatiepanelen
o.i.d. met daarbij een nieuw routeboekje voor toeristen e.d.

o
o

o

een aantal donjon ‘stunts’. We willen tijdens de 4Daagse langs de St. Annastraat een
donjon gaan bouwen van bierkratten. Er volgen in het najaar nog meer van dergelijke
stunts, gericht op het genereren van media-aandacht (ook regionaal of landelijk).
In het najaar een educatietraject voor jonge techniekstudenten en kinderen. Met name
deze doelgroep is nog niet zo bekend met de Donjon (aangezien de steiger-donjon
alweer 7 jaar geleden uit het straatbeeld verdween), maar zijn straks hopelijk wel onze
grootste fans.
Uitbreiden van het informatiecentrum, de Donjon kast die nu al in de
Stratemakerstoren staat met meer interactieve informatie.

Dag van het Park 26 mei 2013
“De toekomst van het Valkhofpark”, lezing en parkwandeling met landschapsarchitect
Urban van Aar en ontwerper Dorien Epping
I.s.m. NVOB Cultuurfonds en Stichting Donjon Nijmegen
Tijd: 14.00 – 16.15 uur
Locatie: ACN, Ridderstraat 27 (Lindenberg), Nijmegen
Entree: 6 euro
Reserveren via: info@architectuurcentrumnijmegen.nl
• BASTEI: Vorige week (7 mei) is het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd door de architect aan
de bestuurders van de stad, participanten (zoals ik) en aan de ambtenaren die al bezig zijn
met dit plan. Iedereen was enthousiast en wat nog veel belangrijker si, het nieuwe plan past in
de huidige beschikbare financiële middelen. Wat er nu precies gaat plaatsvinden op korte
termijn kan ik niet precies inschatten, maar we gaan nu langzaam naar het Definitief Ontwerp.
We zullen in juni de raad gaan informeren over de stand van zaken en dan hopen we dat er in
oktober november 2013 een definitief besluit wordt genomen. Dat wordt dan een Raadsbesluit
uiteraard. In die tussenliggende tijd gaan de twee besturen (Natuurmuseum en
Stratemakerstoren) een subsidietraject in om de benodigde gelden voor de inrichting binnen
te halen. Wanneer het huidige ontwerp van de architecten naar buiten wordt gebracht, dat
weet ik niet. Maar ik zal je op de hoogte houden. Wij zijn nu allemaal heel erg tevreden,
hoopvol, maar blijven bang voor allerlei bezuinigingen die Nijmegen treft. Dus, blijf voor ons
duimen! ( Gerard Alofs )

3. Notulen ALV 20 december 2012
De notulen worden goedgekeurd.
4. Afhandeling jaarrekening 2011
De kascie, Burgers en van Leth, verlenen decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid over 2011.
5. Verslag Kascommissie 2012 .
Ledenbestand is achteruit gelopen, daardoor is de contributie-inkomsten verminderd, vanaf 2012 is het
innen van de contributies beter geregeld door aanmaningen te versturen.
Frans Laarakkers heeft als voorstel om drie jaar de contributie te verhogen naar 20 euro.
Jan Rutten: Als je contributie gaat verhogen, dan moet je de leden ook meer bieden, hier moet het
bestuur zich over buigen.
Ferry: vroeger waren de externe excursies de bindende factor.
Ferry: Waarom is het Valkhofnieuws afgeschaft? Valkhofnieuws was te duur
Martin : de glossy moet geboekt worden in 2012 in de balans, en niet in 2013
Benoeming nieuwe kascie:

Burgers is aftredend
Dhr. van Leth 024-3778841 en Mevr Vreeze 024-3553964 zijn de nieuwe kascie
In oktober zullen de cijfers van 2012 besproken worden

6. Jaarrekening 2012
De kascie is nog niet in de gelegenheid geweest om deze te bekijken, besloten wordt om deze in de
volgende vergadering te behandelen.
7. Presentatie bevindingen Commissie van Schaik
1

Valkhof Nijmegen
Keuze van structuur
Opgesteld door:
W. van Loenen, J. Rutten en M. van Schaik

Inhoud
 Inleiding
 Doelstellingen
Analyse doelstellingen Historisch perspectief Analyse bron vraagstelling
 Vraagstelling
Analyse voorstel bestuur Mogelijke scenario’s
 Oplossingen
Advies aan ledenvergadering
2

Inleiding
Bestuur heeft behoefte aan verduidelijking over structuur vereniging / stichting;
Discussie in ledenvergadering n.a.v. voorstel bestuur (splitsing activiteiten tussen vereniging en stichting)
Toekomst bestendig maken structuur vereniging / stichting
3

Doelstellingen
Valkhofvereniging

1.

a) Het in brede kring belangstelling kweken voor het Valkhof te nijmegen in de meest ruime zin en voor zijn
geschiedenis;

2.
3.

b) Het bestuderen van de mogelijkheden van een gehele of gedeeltelijke opbouw van de burcht c.a.;

1.

a) Het in eigendom, huur of
erfpacht of anderszins in duurzaam gebruik trachten te verkrijgen van op het valkhof aanwezige gebouwen;

2.
3.

b) Het oprichten, beheren exploiteren van gebouwen op het valkhof;

c) Het ijveren voor het toeristisch aantrekkelijk maken van het valkhof in de meest ruime zin.
Valkhofstichting
Het concretiseren van de doelstelling van de Valkhofvereniging door:

c) Het verwerven en beheren van fondsen die tot realiseren van de doelstelling van de stichting nuttig kunnen zijn .

4

Analyse doelstellingen
De doelstelling van vereniging en stichting zijn algemeen geformuleerd;
Doelstellingen Stichting zijn gericht op herbouw van de burcht door de Valkhofvereniging zelf;
Huidige activiteiten passen binnen doelstelling van vereniging en stichting (afzonderlijk en als
geheel); (Statuten vereniging: artikel 2a en 2b)
5

Historisch perspectief

 Valkhofvereniging beheert kapel (contract met Gemeente) Activiteiten zijn vanuit vereniging
geinitieerd, stichting heeft
geen afzonderlijk activiteiten;
Stichting opgericht vanuit doelstelling: zelf burcht herbouwen Stichting praktisch gezien spaarpot
6

Analyse bron vraagstelling
De activiteiten van de Valkhofvereniging zijn steeds minder gericht op de leden;
Nadruk activiteiten rondom de Kapel (Valkhofkwartier); Het aantal leden neemt jaarlijks verder af;
Het aantal actieve leden neemt af;
 Inkomsten verschuiven van contributie naar opbrengst activiteiten.
7

Vraagstelling
Moet de structuur van vereniging / stichting aangepast worden?
JA: hoe kan de structuur aangepast worden? NEE: handhaven huidige situatie/werkwijze?
8

Analyse voorstel bestuur
Voorstel van bestuur:
 Splitsen van de activiteiten van vereniging en stichting  Vereniging controleert stichting
 Gezamenlijke verantwoording achteraf

Consequenties van het voorstel
 Risico op vergroten afstand tussen activiteiten en leden  Financiele uitwerking is voor vereniging negatief
9

Mogelijke scenario’s
Scenario 1: Vereniging leidend
Scenario 2: Stichting leidend
Scenario 3: Mengvorm met stichting en vereniging
10

Oplossingen
Scenario 1
Vereniging leidend:
Huidige structuur handhaven: Modernisering statuten?!
Scenario 2
Stichting leidend:
Scenario 3: Mengvorm met stichting en vereniging: Onwenselijk, omslachtig en onnodig complex
De structuur omzetten naar stichting met donateurs.
Jaarlijkse activiteiten donateurs
11

Ledenvergadering
De adviescommissie van de ledenvergadering adviseert de leden om Scenario 1 of 2 uit te werken!
Gezien de ontwikkeling van het aantal leden en de activiteiten van de club lijkt scenario 2 het meest
toekomst bestendig  mits:
 Goede en heldere statuten van de stichting  Adviesraad van donateurs
 Betrokkenheid donateurs behouden

De keuze is aan de leden!
12

Vragen / Discussie
8. Gelegenheid tot discussie over bevindingen commissie

13

8. Gelegenheid tot discussie over bevindingen commissie
Fer Boshouwers: “ Vereniging is altijd leidend geweest tov Stichting”.
“Leden van vereniging beslissen ook over kapitaal van de Stichting”.
“Geen blad, geen ledenactiviteiten, dan is de binding automatisch minder”.
Van Loenen:” ligt de doelstelling toe, gaat voor optie C”.
“Toekomst vereniging zal kleiner worden omdat bestuur voor Stichting zal gaan”.
Frans Laarakker:” Structuur volgt doel, Stichting ’t Gilde is een mooi voorbeeld”
Nooy:”Heeft statuten zelf gemaakt”
“Bedrijven, giften en legaten geven eerder aan Stichting dan aan Vereniging”
“Bestuur moet meer mandaat krijgen”.
Het bestuur gaat het voorstel verder uitwerken en komt hier op terug
9. Rondvraag
Jack Nooy: “Zijn de boeken van Weve er nog?” Deze liggen in het archief
Kunnen de statuten aangepast worden? Indien nodig gaat dit gebeuren
“Stichting voldoende bevoegdheden geven dan zijn er meer mogelijkheden”.
Dominique: “ Stemt voor Stichting in de toekomst, belangrijk is om meer vrijwilligers te werven om
de kapel vaker open te stellen”
Van Leth: “ Laat leden die wegkopen als donateur terugkomen?”
Frans Laarakkers: “stelt voor om gedurende drie jaar de contributie met 5 euro te verhogen, om het
bestuur meer armslag te bieden om extra dingen te doen”.
“gaat voor scenario 2”.
Jan Rutten:” Goed de rode lijn in de gaten houden van de presentatie, en maak een beslissing”.
Fer Boshouwers: “ Stichting gaat de fout in door gebrek aan controle.”
“Met de Stichting gelden zou een project gefinancierd kunnen worden”.
Prick:”Vereniging heeft leden, Stichting niet”.
Burgers:” pleit voor behoud van vereniging, met veel mandaat aan het bestuur.”
“Vereniging kan toch ook donateurs aantrekken”.
“Adviesraad in Stichting alleen maar adviserende rol of dwingend dit kan in HHR uitgewerkt
worden”.
Van Loenen:”Stichting kan verdwijnen”.
“Bestuur vereniging is bestuur Stichting”.
Els :”Door de hoge parkeertarieven heeft de kapel minder bezoekers”
“Oude besturen hebben betere tijden meegekregen”.

10. Sluiting

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 21.50 uur.

