Algemene Ledenvergadering, Valkhof Vereniging
Alle bestuursleden aanwezig

d.d. 1 juni 2016
Locatie; Café Groenewoud
Nijmegen

1. De voorzitter dhr R van Bruggen opent om 19:38 de vergadering en memoreert, dat ook in
2015 de vereniging weer enige leden en/of partners van leden zijn overleden. Voorzitter
stelt voor deze leden te gedenken, waarna men gaat staan en een minuut stilte houdt ter
nagedachtenis van overleden leden.
2. De voorzitter vervolgt met enkele mededelingen;
- Het archief is verhuisd. De nieuwe locatie levert een kostenbesparing op van € 100.euro huur per maand;
- De samenwerking met de groep vrijwilligers verloopt uitstekend. Momenteel is de kapel
6 dagen per week open. De groep laat initiatief zien door in te spelen op de activiteiten
rond het Valkhof;
- Er is vanuit de Gemeente Nijmegen onderzoek geweest naar de staat van de kapel en de
beschilderingen. Het rapport is klaar, maar is nog niet besproken met de wethouder.
Derhalve krijgen wij nog geen inzage in dit rapport. Het is bekend dat de kapel scheef
staat en dat er sprake is van vochtophoping;
- De gemeente Nijmegen is ook bezig fondsen te verzamelen voor de Barberossa-ruïne.
Stenen vallen van de muren. Hier is additioneel onderzoek nodig om de staat van de
ruïne te analysen.
- Het Valkhofkwartier heeft een doorstart gemaakt. In het nieuwe bestuur heeft dhr R.
van Bruggen de functie van voorzitter. Over 1 maand wordt er een zogenaamde
stakeholdersanalyse gemaakt; wie heeft er belang in dit gebied en waar kunnen wij
fondsen werven? Tevens is het Valkhofkwartier actief op sociale media (o.a. facebook en
twitter) met als doel meer zichtbaar te worden. Het nieuwe bestuur komt uiterlijk
volgend jaar met een nieuwe visie. Deze is dringend nodig omdat het park is veranderd;
- In het Valkhof komt een Stauferstele. Deze wordt in oktober 2016 geplaatst. Meer
informatie hierover is te vinden op: http://www.nijmegencentraal.nl/stauferstele/7485/
- De voorzitter dankt Mazars voor hun advieswerkzaamheden en het opstellen van de
jaarrekening.
3. Notulen van de vorige vergadering. Deze worden goedgekeurd met de opmerking dat
donjon met kleine letters dient te worden geschreven.
4. De cijfers 2015.
Vanuit de leden komt de opmerking dat de post communicatie met ruim € 6.000,- aanzienlijk
hoger is dan vorig jaar. De voorzitter geeft aan dat er tegenwoordig steeds meer digitaal
gaat. Deze kosten hebben betrekking op de het gebruik van sociale media, de website en
bijvoorbeeld het opstellen van tweets en het delen van informatie. Vanuit de leden komt
vervolgens de opmerking dat voorzichtigheid geboden is indien met informatie gaat delen
via de sociale media. Er is een kans dat je daardoor geen baas meer bent over je eigen
communicatiestromen. De voorzitter geeft aan hier vooralsnog mee door te gaan. Het is
namelijk onze doelstelling om het Valkhof onder een breed publiek bekend te maken en de
sociale media spelen hierin tegenwoordig een belangrijke rol.
5. De kascommissie.
De kascommissie heeft geconstateerd dat de penningmeester alles secuur en correct heeft
geadministreerd en spreekt derhalve haar waardering hiervoor uit. De kascommissie komt
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wel met enkele opmerkingen en aanbevelingen welke onder andere betrekking hebben op
de posten bestuurskosten en communicatie kosten. Het bestuur neemt de aanbevelingen
ter harte. Het volledige verslag van de kascommissie is op te vragen bij de het bestuur.
Afsluiten beveelt de kascommissie de ledenvergadering aan om het bestuur decharge te
verlenen, hetgeen ook gebeurd. De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werk.
Besluit; kascommissie 2016.
De kascommissie 2015 zal haar werk voorzetten en is door de leden benoemd als
kascommissie 2016.
Stand rond het Valkhof, de herbouw van de donjon
Er is een bezwaar ingediend door het platform Behoud van het Valkhof en 1 omwonende.
Dit bezwaar ligt nu bij de Raad van State. Over 6 weken wordt er een uitspraak verwacht. De
inhoud van dit bezwaar is niet bekend. Ten aanzien van de exploitatie zijn er momenteel 2
serieuze partijen die de hele toren willen exploiteren. De bovenste drie verdiepingen blijven
gereserveerd voor de horeca.
Anneke Hekman
Mw Hekman presenteert zichzelf aan de leden als nieuw lid. Ze is een Visual Art designer,
geeft o.a. workshops en tentoonstellingen. Momenteel is haar werk geïnspireerd door
keizerin Theophanu in Nijmegen. Voor meer informatie over haar werk zie: www.annekeart.com
Rondvraag en opmerkingen;
- Wordt het niet eens tijd voor een nieuw beleidsplan? De voorzitter geeft aan dat hij
verwacht voor Kerst 2016 met een nieuw beleidsplan te komen;
- Is het mogelijk om per mail op de hoogte te worden gebracht van nieuwsitems? De
voorzitter geeft aan dit te zullen onderzoeken;
- Het bestuur zou ook over de landsgrenzen kunnen kijken om extra fondsen te verven.
Hierbij valt de denken aan gemeente Kleve, waar wij historisch banden mee hebben;
- Een van de leden geeft aan dat hij sinds 2005 geen bulletin meer ontvangt. De voorzitter
geeft aan dat ze digitaal beschikbaar zijn.
De vergadering wordt gesloten

Na een pauze is er een lezing van Mathieu Schouten, landschapsarchitect bij de gemeente Nijmegen,
over de visie van de gemeente met betrekking tot de toekomst van het Valkhofpark.

