Notulen Algemene Ledenvergadering Valkhofvereniging d.d. 27 mei 2015
Locatie; Café Groenewoud Nijmegen
Aanwezigen; leden en voltallige bestuur

1. Opening;
De voorzitter, Rob van Bruggen, heet iedereen welkom. Er zijn 13 afmeldingen van
leden, waaronder de voltallige kascommissie. De heer M van Schaik junior zal
daarom later een verklaring van de kascommissie voorlezen ten aanzien van de
cijfers van 2014.

De voorzitter geeft aan dat Fred Roos, de archivaris, 1,5 week geleden is
overleden. Allen gaan staan en houden een moment stilte.

2. Bespreking notulen van de vorige ALV
De notulen worden inhoudelijk goedgekeurd. De heer Van Schaik merkt op een
volgende keer goed te kijken naar de spelling.

3. Cijfers 2014.
De voorzitter spreekt allereerst zijn dank uit voor het werk van Mazars. Zij hebben
wederom kosteloos de jaarrekeningen opgemaakt. Het bestuur is van mening dat
2014 een goed jaar is geweest met een klein positief resultaat. ‘We hebben, daar
waar we konden, gesneden in de kosten. Onze ledenlijst is opgeschoond en de
gegevens van onze leden zijn actueel. Momenteel hebben we 275 betalende
leden.’, aldus de voorzitter.
De heer M. van Schaik merkt op dat ‘p.m.’ in dit geval kan worden vervangen door
‘nul’ en dat het geoormerkte bedrag ad € 50.000,- eigenlijk als verplichting dient
te worden meegenomen. De penningmeester, mevrouw N. Jacobs, geeft verder aan
het bestuur blijft doorgaan met het terugdringen van de kosten. Zo is de huur van
het archief opgezegd en hebben we een aantal verzekeringen beëindigd omdat we
via de gemeente hiervoor verzekerd zijn. Tot slot geeft mevrouw Jacobs aan dat
we in de toekomst al het betalingsverkeer via de rekening van de vereniging zullen
laten lopen. Uiteindelijk willen we de stichting opheffen. De heer Boshouwers
merkt op dat wij moeten opletten dat het merkenrecht niet verdwijnt als we de
stichting opheffen. Tevens dankt de heer Boshouwers voor zijn toegang tot de
Nicolaaskapel voor de jaarlijkse 4 en 5 mei herdenking.

4. Verslag van de kascommissie bestaande uit Jack Nooij en Frans Laarakker
De heer M van Schaik leest de verklaring van de kascommissie voor waarin o.a.
staat dat de kascommissie van mening is dat de cijfers een goed beeld geven over
de financiële situatie van 2014. De kascommissie verzoekt vervolgens aan de leden
om het bestuur decharge te verlenen.

5. Later ingebracht; De kascommissie 2015 bestaat uit Jack Nooij en Frans Laarakker.

6. Contributieverhoging;
Alle leden gaan akkoord met een verhoging van de contributie naar € 20,- per jaar.
Het bestuur zal op verzoek van de leden het e.e.a. op papier zetten waardoor
vrijwilligers als zogenaamde ‘leden om niet’ kunnen worden gekenmerkt.

7. De voorzitter neemt vervolgens het woord om het e.e.a te vertellen ten aanzien
van het Valkhof Kwartier en de Kapel: ‘Er komen steeds meer bezoekers bij de
kapel. Op drukke dagen tellen we wel 1.250 bezoekers. Op doordeweekse dagen
komen er een paar honderd bezoekers. Het lijkt alsmaar drukker te worden. We
hebben diverse exposities gehad, o.a. een expositie van Carla Dijs. Tevens zijn de
brochures aangepast en gecontroleerd door native speakers. Verder heeft de
gemeente Nijmegen extra fondsen ter beschikking gekregen voor het onderhoud
van haar monumenten. Voor de Nicolaaskapel staat in dat kader onderzoek naar en
verbetering van de toestand van de schilderingen op het programma. Er is een
nieuwe ladder geplaatst in de kapel welke voorzien is van zogenaamde ‘rust’
treden. Het aantal huwelijken in de kapel blijft stabiel. Mocht de bouw van de Don
Jon plaats gaan vinden, dan zal dit wel voor lawaai overlast zorgen en
waarschijnlijk minder huwelijken. Verder verwijst de voorzitter naar de
Nieuwsbrief van december 2014.
8. Tot slot staat de voorzitter stil bij het Valkhof Kwartier en activiteiten rondom het
Valkhof. Zo leek het Valkhof Kwartier (bestaande uit Lindenberg, Valkhof Museum,
onze Vereniging, de lokale ondernemers en de Bastei) aardig op weg. De
samenwerking lijkt echter momenteel niet verder van de grond te komen. Verder
vraagt de Gemeente Nijmegen ons input te leveren voor het plaatsen van een
informatiezuil op het Valkhof. De verbouwing van de Bastei gaat gestaag door
alsmede de werkzaamheden achter de Bastei. In februari 2016 komt er een rapport
van De Stichting Don Jon waar staat vermeld hoe zij de voortgang van de bouw van
de Don Jon zien.
9. Rondvraag
De heer Boshouwers wenst op de hoogte gehouden te worden van een eventuele
samenwerking van onze Vereniging met het Valkhofmuseum. Hetgeen het bestuur
uiteraard zal doen, wanneer er significante veranderingen in de samenwerking
komen.
10. Sluiting vergadering

