
NOTULEN ALV - DE MAATSCHAPPIJ DPT AMSTERDAM 

 

Datum:   20 juni 2019 

Plaats:   Café De Tropen 

Opgemaakt door: Guido Kroos (secretaris) 

Aanwezig bestuur: Evert van den Hout (EHT)       

Edo Kuiper (EKR)                     

Yasmijn  Tan (YTN)             

Guido Kroos (GKS)                

Philip Todd (PTD) 

 

1. OPENING 

Voorzitter heet iedereen om 18.15 u welkom 

 

2. MEDEDELINGEN 

Geen bijzondere mededelingen 

 

3. NOTULEN VORIGE VERGADERING 

Geen bijzonderheden 

 

4. JAAROVERZICHT 2018 

PTD leest jaaroverzicht  

 

5. JAARAGENDA 2019 

 

4 juli  Rondvaart met quiz 1,5 uur – aansluitend borrel - locatie 

waarschijnlijk Hotel American. 

 In de uitnodiging dat leden maximaal één introducee mogen 

uitnodigen en dat het principe ‘vol = vol’ wordt gehanteerd. 

 Eigen bijdrage € 15 pp. 

18 juli Zomerborrel Café De Tropen 18.00 – 20.00 u 

5 sept ATB met Floris Kappelle – KIT 18.00 – 20.00 u 

3 okt De Maatschappij QUIZ – KIT 18.00 – 20.00 u 

17 okt Bezoek aan Paleis van Justitie 15.45 – 18.00 u 

31 okt ATB met Floris Kappelle – KIT 18.00 – 20.00 u 

14 nov Bedrijfsbezoek Kyas Art Salon 

28 nov ATB of iets anders – KIT 18.00 – 20.00 u 

12 dec Eindejaar diner Hotelschool The Hague Amsterdam 

 

 



6. FINANCIËN 

 

EKR licht financieel jaarverslag toe. Effectenportefeuille heeft tijdelijk wat 

verlies laten zien. Dit is weer hersteld. Er wordt een afspraak gemaakt met 

een specialist om ons voor te laten lichten over de mogelijkheden omtrent 

deze portefeuille. De kascommissie heeft de werkzaamheden van de 

penningmeester onderzocht en getoetst. De penningmeester heeft alles 

deugdelijk kunnen uitleggen en met vertrouwen is een handtekening 

geplaatst door de kascommissie. Het verslag wordt goedgekeurd. De 

kascommissie bestaat uit Eduard Jansen (vacante plek) en Theo van der 

Waerden. 

 

 

7. SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Besloten is dat Yasmijn Tan en Guido Kroos toetreden tot het dagelijks 

bestuur van De Maatschappij Departement Amsterdam. Yasmijn als 

algemeen bestuurslid, Guido als secretaris. Samen doen YTN en GKS de 

communicatie rond de evenementen. Philip Todd treedt terug als 

bestuurslid. PTD zal voortaan namens de Maatschappij Amsterdam een 

ambassadeursrol bij andere departementen vervullen. Nathalie Soetens 

blijft als extern adviseur verbonden aan departement Amsterdam. 

 

 

8. RONDVRAAG 

 

• Algehele wens om te verjongen en leden te werven. Er wordt geopperd 

om deze rol te geven aan iemand buiten het bestuur  

• Lucas van Waveren geeft aan in de effectenportefeuille meer te willen 

zien op het gebied van duurzaamheid 

• Floris Kappelle zet in op actievere ledenweving en meer introducees bij de 

evenementen  

• Benaderen bedrijven binnen het KIT om lid te worden. Het bestuur maakt 

hiervoor een plan van aanpak. 

 

 

9. SLUITING ALV 

 

 

10. TOEGIFT 

Lezing over de geschiedenis van De Maatschappij - Evert van den Hout. 


