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NOTULEN
Algemene Ledenvergadering 28 november 2017
Aanwezig: dhr. F. Bosch(voorzitter), dhr. P. Bremmer, dhr. T. Groen, dhr. H. Hartog, mw. L.
Speerstra, dhr. M.J. Geelhoed (secretaris), Mw. B. de Jong, , dhr. S. Venema, mw. Y. Flippo,
dhr. J. Spapens, dhr. R. Roggeveen, dhr. P. Niehorster, dhr. Van Beek, dhr. N. Spinhoven, ,
mw. M. Out, mw. H. Gips, mw. A. Kornmehl, dhr. Kornmehl, mw. Theeboom, dhr. D. Postma,
dhr. R. van Trappen, mw. P. Buurma (straatmanager), mw. J. Geelhoed (notuliste)
1. Opening en mededelingen
Frans Bosch opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de ALV.
2. Ingekomen/uitgaande stukken
Agendapunt 3 komt te vervallen wegens ziekte van de heer Slob.
3. Locatus Bjorn Jansen en Gertjan Slob
Er zal een rapportage volgen van Locatus en in de voorjaarsvergadering komt Locatus
antwoord geven op de vragen.
4. Notulen van 23 maart 2017
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd
(besluit).
5. Begroting 2018
Teade Groen geeft toelichting op de begroting 2018. Via de BTW verklaring hebben
we aantoonbaar dat 90% van de leden BTW plichtig is, de post BTW verrekening
wordt hierop aangepast.
De begroting 2018 wordt goedgekeurd (besluit).
6. Aftreden bestuurslid, benoeming nieuw bestuurslid
Aart Geelhoed treedt af als secretaris
Frans Bosch bedankt Aart voor zijn ca. 25 jaar inzet als secretaris van de eerst de
Eigenarenvereniging Kalverstraat, Heiligeweg e.o. en de laatste jaren van de BIZ.
Aart geeft aan dat ze in een afrondende fase zitten van de St.
Kalverstraatmanagement. Dan kan hij ook de Eigenarenvereniging afsluiten met een
afsluitende vergadering. Hiervoor ontvangen de leden een uitnodiging in 2018.
Benoeming Jeantine Geelhoed als secretaris
Jeantine loopt al een aantal jaren mee met Aart en is op de hoogte van het wel en
wee van de vereniging.
7. Veiligheid Kalverstraat, Heiligeweg, centrum Amsterdam
Frans geeft een toelichting op wat het afgelopen half jaar is gebeurd omtrent het
Veiligheidsverhaal. De BIZ heeft een raadsadres gestuurd, waar in eerste instantie
een afwijzende reactie kwam van de Burgemeester. Na de aanslagen in Barcelona en
de publiciteit die daaromheen ontstond kwam er een ommekeer bij de Gemeente
wat heeft geresulteerd in een zeer serieuze aanpak van het gevoel van veiligheid. De
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daadwerkelijke maatregelen zullen nog dit jaar met de BIZ besproken worden, we
denken dan aan vezip palen en cameratoezicht. We zullen u blijven informeren.
8. Welcome people december / Kerstbomen
Net als in 2016 zal de BIZ ook in 2017 in de decembermaand gastheren in zetten op
de straten. Dit maal gaan we werken met de BG groep, dit zijn buurtgastheren die uit
Amsterdam komen, veel kennis hebben en aandacht voor hun omgeving.
De hostess van afgelopen jaren, werden te licht bevonden, waren vooral jonge
vrouwen en hadden geen overwicht.
Pauline geeft een presentatie wat er nieuw is op de straat, de kerstbomen waarmee
de BIZ de straat aankleedt. De feestverlichting die dit jaar voor het laatst hangt en
informatie over het Paleiskwartier. Het logo van het paleiskwartier zal gedeeld
worden via de mail.
9. Filmpje lichtpilot Watersteeg
Het bestuur is tevreden over de pilot in de Watersteeg. Het filmpje wordt getoond en
zal via de mail gedeeld worden.
Het VVAB (vereniging vrienden amsterdamse binnenstad) heeft een raadsadres
geschreven over de verlichting, ze vinden de armaturen niet overeen komen met het
handboek verlichting. Dit moeten we afwachten voordat we de verlichting in de
Taksteeg gaan ophangen. Dit ligt klaar en is gesubsidieerd door de Gemeente in het
kader van Veiligheid.
10. Rondvraag
Er wordt gevraagd wanneer de Metro definitief gaat rijden. Pauline zegt dat de
wethouder op 20 december met een mededeling hierover komt.
11. Perry Sport Kalverstraat, Bôte Galema
Bôte Galema neemt de leden mee in een leuke presentatie over de eerste Perry
Sport in de Kalverstraat in 1866 en door de jaren heen.
12. Sluiting
Frans dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

