Notulen Algemene Ledenvergadering

Datum
Locatie
Aanwezigen

: 4 april 2-17, 16.00 – 17.30 uur
: Willem Eggertzaal, Nieuwe Kerk
: Herman Klok, Richard Francke, Toni van het Hof, René Sleven, Evelien van Damme (notulist), Sandra
Buehlmann (Swarvoski) Dymph Vorstenbosch (KPA) Sergio Segers (Tours&Tickets)
Jan Stoeltie (de Bijenkorf) Itel de Jong (t Nieuw Kafé) Angelique Stolk (Gassan Diamonds)

1.Opening, goedkeuren notulen ALV 20 september 2016
Voorzitter Herman Klok heet iedereen van harte welkom in de Eggertzaal. Helaas kunnen we onze gezamenlijke activiteit
niet uitvoeren in verband met een calamiteit bij de Nieuwe Kerk. We zullen later in het jaar het dak van de Nieuwe Kerk
alsnog beklimmen, Evelien zal hiervoor de aanwezigen t.z.t. nogmaals uitnodigen.
Herman loopt de notulen door van de ALV van 20 september 2016, de aanwezige leden hebben geen aanvullingen en de
notulen worden goedgekeurd.
Wel merkt Sergio op dat hij en andere stakeholders met de gemeente afspraken hebben gemaakt over het rondleiden van
groepen op de wallen. Hierdoor zal de Dam een verzamellocatie worden voor het starten van de groepen. Echter bij ons is
niks bekent over deze ontwikkelingen en we zullen de gemeente hiervoor benaderen.

2. Goedkeuren Jaarverslag 2016
Alle leden hebben via de mail van Evelien het jaarverslag en de jaarcijfers ontvangen. 2016 was het eerste jaar waarin we
samen een Biz vormden. We hebben al veel activiteiten ontplooit met elkaar. Herman loopt middels foto’s langs de
hoogtepunten van het afgelopen jaar. Het jaarverslag omschrijft gedetailleerd onze activiteiten. De aanwezige leden
hebben geen aanvullingen op het jaarverslag.

3. Goedkeuren Jaarcijfers 2016
Penningmeester Toni licht de jaarcijfers van 2016 toe. Door dat Stichting Dam haar tegoed heeft overgezet naar de Biz en
wij inmiddels verschillende subsidies hebben ontvangen, zijn er meer baten dan het ontvangen Biz subsidiebedrag.
Toni geeft een korte toelichting op de cijfers per activiteit. Samen met de Kascommissie Yvonne Flippo(Colliers) zijn alle
cijfers voorafgaand aan de vergadering doorgenomen en goedgekeurd.
Het bestuur doet een oproep voor Kascommissie leden voor komend jaar.
Er zijn geen vragen over de cijfers door de aanwezige leden en zij geven hun goedkeuring, nadat het bestuur decharge
vraagt.

4. Beheerplan
Evelien en Herman zijn samen in gesprek met de gemeente over het opstellen van een beheerplan voor de Dam. Dit moet
een compact document worden waarin per onderwerp de activiteiten worden omschreven van beide partijen.
Evelien loopt per onderwerp de tot op heden besproken activiteiten door. De aandachtspunten die vorige keer in de ALV
zijn benoemd hebben we allemaal meegenomen. Voorop staat het schoon houden van de Dam, fietsen en de opbrekingen
ed. die nu altijd als verrassing komen.
Dymph Vorstenbosch geeft aan dat het Koninklijk Paleis bereid is vanuit de Participatiewet iemand speciaal aan te nemen
voor het schoonmaken van de Dam voor 1 fte. Echter zal dit alleen mogelijk zijn als er een pool gevormd kan worden met
andere personen. Helaas heeft de BizDAM geen mogelijkheden om personeel in te zetten. En doen we een oproep aan
bedrijven in het Biz gebied die mee willen werken aan personele inzet voor een schoonmaak pool al dan niet via de
Participatie wet.
Angelique vraagt of er mogelijkheden zijn vanuit het Paleiskwartier. Richard verteld dat deze organisatie in eerste instantie
gericht is op branding en marketing. Wel is het verstandig om bij andere straten te raden te gaan of daar wellicht
mogelijkheden zijn.

5. Experiment ‘Verbloem de fiets!’
Het experiment loopt tot 3 mei en zal daarna stoppen. Evelien verteld over de ervaringen van het experiment. De ring
tussen de schalen en het Monument blijft veelal vrij van fietsen. Bij drukte vanaf een uur of 14.00 parkeren veelal scooters
tussen de schalen. Overigens zie je dat door de komst van de Primark het scootergebruik erg is toegenomen.
De incentives worden helaas niet gebruikt door de bezoekers en we hopen dat ze het in ieder geval een mooie geste
hebben gevonden. IOS maakt een onderzoeksrapport en houdt de cijfers bij om het experiment te kunnen evalueren. Voor
ons is het experiment geslaagd. De schalen worden als positief ervaren, ze blijven heel mooi en we willen graag kijken of
het lukt de schalen te behouden. Evelien vraagt de leden of zij er net zo over denken en dit is het geval. Evelien zal hiermee
aan mee aan de slag gaan.
Itel vraagt of aan de zijde van de Nieuwe Kerk wellicht ook nagedacht kan worden over een extra toevoeging, ook al speelt
het fietsprobleem daar niet zo erg als bij het Monument. Herman geeft aan dat dit inderdaad deze hoek niet zullen
vergeten en dat we kijken hoe we dit kunnen oppakken.

6. Paleiskwartier
Richard verteld over de ontwikkelingen en de lancering van het Paleiskwartier. Op 30 maart hebben we een geslaagde dag
gehad op de Dam en heeft iedereen kunnen zien hoe de tulpen het woord Paleiskwartier vormden.
Richard geeft een korte toelichting over de doelstellingen van het Paleiskwartier en de mogelijke activiteiten waar we op
aanhaken. Vanuit iedere straat zal er een vertegenwoordiger deelnemen in het bestuur van het Paleiskwartier. Vanuit de
Dam zal Richard dat zijn.
Herman sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. Itel in het bijzonder als gastvrouw van deze
vergadering.

Acties/ oproep aan leden:
- Nieuwe afspraak klim naar het dak van de Nieuwe Kerk
- Groepsvorming Dam door nieuwe afspraken met de gemeente

-> Evelien, Sebastiaan
-> Bestuur, Evelien

- Oproep: Leden voor de Kascommissie (agendapunt 3)
- Oproep: Ideeën/ inzet voor een schoonmaakpool in
samenwerking met het Koninklijk Paleis (agendapunt 4)

-> Leden

- Mogelijkheden, aandachtpunten rond de Nieuwe Kerk

-> Bestuur, Evelien

-> Leden

