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Schoon is toch gezelliger? 

Mede op verzoek van Ymere worden de 

bewoners van het hoofdtrappenhuis 

vriendelijk verzocht om de gangen en 

algemene ruimtes zo leeg mogelijk te 

laten. Dit in verband met brandgevaar en 

andere hinder. 

  

Bewonerscommissie in gesprek met Ymere 

De BC en Hetty Vlug (lid externe 

commissie) hebben 18 juni een eerste 

regulier overleg met Ymere gehad over de 

bouwkundige staat van ons complex. In 

september is het volgende overleg. Dan 

zal Ymere bekend maken wat men gaat doen 

aan het geconstateerde achterstallig 

onderhoud.  

Graafput in KIS 

Aangezien het pandje van KIS 

(Paleisstraat 107) opvallend scheef staat 

zal er binnenkort in KIS een put worden 

gegraven om de fundering te bekijken. Een 

dergelijke operatie is ook een aantal 

maanden geleden bij de 18e eeuwse 

rijksmonumenten aan de Nieuwezijds 

uitgevoerd. Men heeft daar de 

‘Amsterdamse houten paalfundering’ (een 

dubbele palenrij met kespen en langshout, 

zie tekening) met een slaghamer 

onderzocht om de staat van het hout te 

beoordelen. Uit de vervolgens door 

Wageningen bestudeerde monsters bleek dat 

een deel van het hout weliswaar sterk was 

aangetast door bacterien en schimmels 

maar dat de palen nog wel even mee 

kunnen. Het wachten is nu op de uitkomst 

van het funderingsonderzoek van de 19e 

eeuwse pandjes in de Paleisstraat (tot 

1874 de Stilsteeg). 

En dan ook nog 

- Michel is de nieuwe bewoner in de 

woongroep van Ayelt, in de voormalige 

ruimte van Liesbeth aan het Keizerrijk.  

- Sanne (secretaris bestuur 

Handelsbladcomplex) is vorige week 

gepromoveerd in Utrecht 

- Sebastian ‘graduated’ aan de 

Rietveldacademie. Sebastian: My work will 

be in the DOGTIME Fine Arts Department, 

located on the 1st floor of the Sandberg 

Building (Graduationshow 3 juli -16.00) 

 

 

Verhuizing kasbank 

Per 1 juli verhuist de Kasbank aan de 

Spuistraatkant van het Handelsbladcomplex 

naar het Telegraafgebouw aan de 

Nieuwezijdsvoorburgwal. Het is nog niet 

bekend wat er met het gebouw van de 

Kasbank gaat gebeuren.  

Kopij voor de huiscourant? 

Mail voormalig handelsblad@gmail.com!  

mailto:voormalighandelsblad@gmail.com


 

OPROEP 

 

Maandag 24 juni 2013 - 20.00 

HUISVERGADERING 

Vereniging Voormalig Handelsbladcomplex 
Nieuwezijdsvoorburgwal-Keizerrijk-Spuistraat-Paleisstraat 

 Amsterdam 

plaats:  KIS Paleisstraat 107 
 

AGENDA 

1. Opening 20:00 

2. Notulen 28 mei 2013 (via de mail*) 

3. Mededelingen: Bewonerscommissie, bewonersmutaties,..  

4. Wijziging statuten. Uitbreiding bestuur met externe bestuursleden (zie onderaan) 

5. Rondvraag 

 
* Niet gehad? Mail handelsbladcomplex@gmail.com 

 

Voorstel wijziging statuten Handelsbladcomplex 

 

Het bepaalde in artikel 9 lid 1 luidt thans als volgt: 

 Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen. 

 Dit artikel zou moeten worden gewijzigd als volgt: 

 Voor de periode die eindigt op dertig april tweeduizend vijftien wordt de kleinst mogelijke meerderheid van het 

bestuur door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen en wordt de grootst mogelijke minderheid van 

het bestuur door de algemene ledenvergadering gekozen uit personen die geen lid van de vereniging zijn, die geen 

directe banden hebben met leden en oud-leden die uit het lidmaatschap zijn ontzet, die beschikken over de nodige 

deskundigheid en ervaring en ook over de nodige afstand tot de vereniging. Tenzij de algemene vergadering op de 

wijze als bedoeld voor besluitvorming inzake een statutenwijziging besluit bedoelde termijn te verlengen, wordt 

vanaf één mei tweeduizend vijftien het bestuur door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen. 
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