Notulen Algemene Ledenvergadering Valkhofvereniging d.d. 25 juni 2014
Locatie; Café Groenewoud Nijmegen
Aanwezigen; voltallig bestuur en 21 leden

1. Opening;
Rob van Bruggen (RvB voorzitter) heet iedereen welkom
2. Bespreking notulen ALV d.d. 12 feb 2014
Geen bijzonderheden, bevestigt wordt dat de schenking ten behoeve van de Don Jon €
50.000,- bedraagt. Het hierna volgende verslag van de kascommissie zal dit bevestigen
3. Verslag van de kascommissie 2012, bestaande uit H. Burgers, M van Schaik en J. Rutten
voorgedragen door Jan Rutten. De heer Rutten staan namens de kascommissie eerst stil bij
de bevindingen ten aanzien van de administratie. Vervolgens komt de commissie met enkele
aanbevelingen zoals een meer gestructureerde en uniforme werkwijze. Dit vergemakkelijkt
de controle werkzaamheden van een toekomstige kascommissie. Na de controle is de
kascommissie van mening dat de vastlegging van de inkomsten en uitgaven in orde is en
adviseert de ALV het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2012. Het bestuur
wordt derhalve onder applaus gechargeerd.
4. Verslag van de kascommissie 2013, bestaande uit M. van Schaik en J. Rutten, voorgedragen
door de heer J. Rutten. Hier constateert de commissie dat de adviezen van de kascommissie
over 2012 nauwkeurig zijn opgevolgd en dat de boekhouding over 2013 hierdoor meer
inzichtelijk is gemaakt. Na controle komt de kascommissie ook hier op enkele aanbevelingen
en concludeert vervolgens dat de penningmeester de boekstukken naar de wensen van de
commissie heeft gecompleteerd. De commissie adviseert tot slot de ALV het bestuur te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 2013. Het bestuur wordt derhalve onder
applaus gedechargeerd.1
5. De kascommissie 2014 zal bestaan uit de oud-voorzitters Jack Nooij en Frans Laarakkers.
6. RvB dankt de kascommissie voor haar inspanning en neemt namens het bestuurd de
aanbevelingen ter harte. Enkele aanbevelingen zullen in deze ALV worden geadresseerd.
7. RvB; het archief wordt beëindigd per 2016. Dit is tevens op aanbeveling van de
kascommissie in gang gezet. Er is een brief naar de verhuurder gegaan waarin wij het
opzeggen van het huurcontract bevestigen. We zoeken nog een ruimte voor hetgeen wij
willen aanhouden.
8. RvB; de laatste Glossy heeft ons meer dan € 8.000,- gekost. Wij hadden deze investering niet
gedaan als we wisten dat wij € 50.000,- zouden gaan doneren aan de Don Jon. Er zijn nog
Glossy’s over die zullen gratis worden weggegeven.
9. PAUZE
10. RvB; Rob geeft een toelichting op de ontwikkelingen in en rondom het Valkhofkwartier;
- De samenwerking met het Valkhof museum verloopt uitstekend. De Poortwachters
zorgen ervoor dat de kapel 6 dagen per week geopend is. Hierdoor ontvangen wij
ongeveer 200 bezoekers per dag. Dit levert het museum meer bezoekers (en dus
subsidie) op, en ons meer collecte-inkomsten. We kunnen nog poortwachters gebruiken.
Poortwachters hebben gratis toegang tot het Valkhof museum.
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Het verslag van de kascommissie over de jaren 2012 en 2013 zijn op te vragen bij het bestuur

-

-

-

-

In het Valkhof Park zal in september 2014 Market Garden worden herdacht, dan is het
70 jaar gelden dat MK heeft plaatsgevonden. De kapel wordt 20 september 2014
gebruikt om verhalen te vertellen.
On de bunker zijn geen vleermuizen gevonden, dit maakt de weg vrij naar exploitatie van
de bunker.
De kapel zal twee weken gesloten zijn rond de vierdaagse
In december 2014 is er en expositie van het werk van Carla Dijs in het park en de kapel.
De Don Jon zit nu in bestemmingsplanfase welke aan het einde van dit jaar moet zijn
afgerond. Wellicht gaat dan in 2015 de schop in de grond.
Wij hebben een bericht gestuurd naar de Stichting Donjon, dat wij een bedrag hebben
gereserveerd voor de bouw en dat wij graag met hen willen overleggen of en hoe we dat
geld zo goed mogelijk kunnen besteden. Zij hebben geantwoord dat ze bij ons terug
zouden komen met een voorstel voor een vergadertermijn. Tot op heden hebben wij
nog niets gehoord. Wij wachten vooralsnog af. Vanuit de leden komt hierop het voorstel
om een maquette van de Donjon te plaatsen in de kapel. Dit kan een referentiekader
scheppen voor de jeugd. RvB; we zullen als bestuur hier naar kijken wat we kunnen
doen.
Bastei; de ontwikkeling ligt op schema, waarschijnlijk gaan ze in 2015 dicht ivm
verbouwing. Van Schaik merkt op dat het financieel rond is. Daarnaast wordt er vanuit
de leden opgemerkt dat er plannen zijn voor een lift, maar dat de status ervan
onduidelijk is.
Verder zijn er verbouwingsplannen voor zowel het Valkhof Museum als de Lindenberg.
Er lopen nu een aantal wandelroutes door het park; zoals Romeinen, Market Garden en
middeleeuwen.
Het Karel de Grote jaar lijkt vooralsnog niet zo’n enorm succes. Er zal nog een boek
worden uitgegeven alsmede een pracht standaardwerk onder redactie van Dolly
Verhoeven. In de Stratemakerstoren is een tentoonstelling over de teksten die in het
Archief van Nijmegen liggen en samen met het museum en huis van de Geschiedenis
hebben wij een route voor scholieren uitgezet van het Huis naar de Kapel.

RvB; Bij al bovengenoemde zaken worden wij als Valkhofvereniging betrokken omdat wij als
een van de initiators en aanjagers zijn van de nieuw opgerichte Stichting Valkhofkwartier. De
bedoeling van deze stichting is om samen met de gemeente, de inwoners en ondernemers
van het Valkhofkwartier een visie te ontwikkelen over het Valkhofkwartier. Het is
noodzakelijk om onze aandacht, nu de bouw van de Donjon uit onze handen is, te richten op
het versterken van het Valkhofkwartier en de samenwerking in het gehele Valkhofgebied.
Een voorbeeld hiervan is het werk van Paul Roncken, de Wageningse landschapsarchitect,
die samen met zijn studenten van het Valkhofkwartier de opdracht heeft gekregen om eens
volkomen ongebonden en onbelemmerd naar het gebied te kijken.
Tot slot nog enkele opmerkingen van RvB
-

-

Het vereniging/stichting verhaal is gestopt; wij blijven gewoon een vereniging met een
stichting om geld mee te kunnen verdeinen. De stichting blijft dus in dienst van de
vereniging;
We gaan als bestuur zo veel mogelijk rekening opheffen (dit was ook een aanbeveling
van de kascommissie);
De communicatie zal zo veel mogelijk digitaal gana. Middels een Nieuwsbrief, facebook
en twitter wordt iedereen op de hoogte gehouden;

-

Wellicht dat we ook bij de uitnodiging voor een volgende ALV een papieren Nieuwsbrief
bijsluiten. Hierover zullen we ons als bestuur nog beraden.

11. Begroting 2015; RvB dient namens het bestuur de begroting voor 2015 in. Hierop komen
geen op- of aanmerkingen.
W.v.t.t.k.; Vanuit de leden komt de opmerking dat de waxinelichtjes snel op gaan. Het bestuur zal
kijken naar een alternatief zoals led lichtjes. Tevens neemt het bestuur vanuit de leden de
opmerking ter harte dat het aangaan van bindende contracten voorgelegd dient te worden aan de
leden.
Hierna wordt de vergadering gesloten.

