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Algemene Ledenvergadering van GEENN1  
6 september 2021 in Tuinpark De Groote Braak 

 
Aanwezig:  

Leden: 14 

Bestuur: Frances de Waal (voorzitter en secretaris), Hans Lalk (penningmeester), Leo Kranenburg (lid) 

en Mireille de Ridder (aspirant lid) 

Bericht van verhindering: 2 waaronder 1 (aspirant)lid van de kascommissie  

De presentatie van de vergadering (met de agenda, het activiteitenverslag en het 

financieel verslag) staat op geenn1.nl/presentatie2021 en geenn1.nl/presentatie2021.pdf 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste ALV van 

GEENN1: ‘We zitten hier met een gemêleerd gezelschap uit Amsterdam, Halfweg, Zwanenburg, 

Velserbroek en Westzaan, mogelijk binnenkort ook Spaarndam. Wat ons bindt is dit: (zie de 

afbeelding van dia 2 in de presentatie). Dankzij corona is de ALV een jaar uitgesteld, maar fijn dat 

het nu wel weer mogelijk is elkaar in levenden lijve te ontmoeten’. Zij bedankt de leden voor hun 

komst en het tuinpark voor het beschikbaar stellen van de accommodatie.  

 

De voorzitter memoreert de geschiedenis van GEENN1: 2017 oprichting, 2018 Joint Fact Finding 

onderzoek gemeente Amsterdam, in 2019 KvK, bestuur, informele vereniging met statuten, in 

2021 voorstel wijzigen statuten, naam, mogelijk formele vereniging. 

Zij stelt het bestuur voor.  

MEDEDELINGEN: zie bericht van verhindering. 

INGEKOMEN STUKKEN: Een mail van een lid van de vereniging kan misschien in de brainstorm aan 

de orde komen.  

 

2. Goedkeuring 
a. Activiteiten 2017-2020 

Zie presentatie op http://geenn1.nl/presentatie2021 en in PDF op 

geenn1.nl/presentatie2021.pdf voor de activiteiten die in de periode 2017-2020 zijn gedaan.  

 

De voorzitter geeft een toelichting. Een selectie: De kans dat de voorzieningenrechter een 

festival verbiedt is klein, maar in Leeuwarden is het gelukt; het zou fijn zijn als GEENN1 

juridisch advies kan betalen. Ambtenaren die vergunningen verlenen maken gebruik van 

www.geenn1.nl omdat daar het beleid van de gemeente Amsterdam duidelijk wordt 

uitgelegd. De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam gebruiken beide dezelfde 

omgevingsdienst, maar hun advies over het nut van een basnorm is tegengesteld. GEENN1 

heeft diverse zienswijzen, raadsadressen, bezwaren en beroepen ingediend bij colleges, 

gemeenteraden, stadsdeel NW en de politieke partijen in Amsterdam en Haarlemmermeer. 

De vergadering geeft aan dat er bereidheid is om bij te dragen voor juridische ondersteuning 

als het bestuur dat aangeeft. De voorzitter krijgt een applaus voor haar werk voor de 
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vereniging. De vergadering is akkoord met het activiteitenverslag. 

 

b. Bereikte doelen: Zie presentatie. Toelichting op het N1-terrein: het doel van geen festivals 

op het N1-terrein is gehaald, maar is door de burgemeester deels teruggedraaid; gelukkig 

met minder festivals dan de >12 in het oorspronkelijke plan en het stopt over ca. 6 jaar. Met 

de gemeente Haarlemmermeer is nog niets bereikt over meer regelgeving, waaronder een 

basnorm voor Awakenings. 

 

c. Activiteitenplan 2022: Zie presentatie, de vergadering is akkoord. 

 

d. Financieel verslag 2017-2020 

De penningmeester geeft een toelichting bij de cijfers, zie presentatie. Omdat er nog geen 

vereniging was voor 2020 is een financieel verslag over de beginperiode formeel niet nodig, 

maar omdat de vereniging donaties heeft ontvangen is daar wel toe besloten.  

 

e. Begroting 2021: De penningmeester licht deze toe. Zie presentatie. Over de toelichting van 

de post Notaris: het bestuur stelt voor om de statuten na goedkeuring door de leden, door 

een notaris te laten passeren. Daardoor wordt GEENN1 een vereniging met volledige 

bevoegdheid en zal dan bij de rechter en andere instanties meer gewicht in de schaal leggen. 

Ook mag de vereniging dan andere personen vertegenwoordigen. De vergadering wil eerst 

over de statuten spreken voordat er over de post Notaris wordt besloten. Meer hierover 

onder punt g. 

 

Over de post donaties: de suggestie wordt gedaan het verkrijgen van subsidies te 

onderzoeken. Bijvoorbeeld Schipholgelden, een lid zoekt dat uit. Europese subsidies 

besluiten onderzoeken we pas als er nieuwe statuten zijn. Subsidie mag de vrijheid van de 

vereniging niet beperken. 

 

De vergadering is akkoord met de begroting. 

 

f. Kascommissie: De vergadering benoemt de 2 leden voor de kascommissie. Dit was nog niet 

gebeurd omdat het de eerste ALV is. De leden van de kascommissie verklaren dat zij de 

stukken digitaal gecontroleerd hebben en dat zij geconstateerd hebben dat ‘het netjes is 

gedaan’ en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Dit gebeurt. Voor een 

toekomstige kascommissie gaat de voorkeur uit naar bijeenkomst en niet weer digitaal 

samenkomen van de kascommissie. 

 

De voorzitter bedankt de kascommissie. Een lid meldt zich aan voor de kascommissie van 

2022. Welk lid van de huidige kascommissie in 2022 doorgaat laten zij het bestuur later 

weten. 

 

g. Concept statuten:  

Het bestuur heeft nieuwe statuten gemaakt met een bredere doelstelling. Aanleiding is de 

ervaring dat de rechter de vereniging niet ontvankelijk verklaart wanneer zij zich richt op een 

terrein dat niet in de doelen van de statuten staat. De in de concept statuten genoemde 

doelen zijn wel allemaal gerelateerd aan muziekfestivals. De vergadering heeft bedenkingen 

bij de nieuwe statuten. Is de doelstelling niet te breed? Hoe ga je om met 

grensoverschrijdende problematieken? Gaat GEENN1 zich niet te veel begeven op het terrein 



3 
 

van dorps- en wijkraden in het werkgebied? Hoe baken je dat af en hoe organiseer je 

samenwerking? Moet je daarvoor in de statuten vastleggen dat het bestuur bestaat uit 

vertegenwoordigers van betreffende dorpsraden?  

 

De voorzitter wijst erop dat GEENN1 is begonnen als initiatief van en in overleg met 

dorpsraden en bewonersinitiatieven in onze omgeving en van aanvang af de activiteiten van 

die dorpsraden en bewonersinitiatieven aanvult. Doel is om dat zo te houden.  

 

Besloten wordt dat het bestuur hiervoor en voor de breedte van de doelstelling een notaris 

raadpleegt en de uitkomst bespreekt met de leden. Ook wordt de suggestie gedaan te 

onderzoeken hoe andere organisaties met dezelfde problemen dit oplossen.  

 

De statuten worden onder voorbehoud van het voorgaande goedgekeurd om ze bij de Kamer 

van Koophandel te kunnen deponeren. Daarmee staat het bestuur in afwachting van de 

nieuwe statuten sterker dan met de huidige.    

 

h. Naam vereniging en website: Het bestuur stelt voor de naam GEENN1 te veranderen in 

Leefmilieu Westpoort (leefmilieuwestpoort.nl). De website GEENN1.nl gaat dan verder onder 

de naam geenfestivaloverlast.nl. De vergadering neemt hier pas besluiten over na het 

overleg met de notaris over de statuten. Er zijn ook geluiden dat we voorzichtig moeten zijn 

om de naam GEENN1, die een begrip is geworden, op te geven.  

 

i. Oproep nieuwe bestuursleden: De voorzitter geeft aan dat er versterking van het vier 

koppen tellende bestuur nodig is, met name een penningmeester. Daarnaast doet zij een 

dringende oproep voor nieuwe bestuursleden om de taken binnen het bestuur beter te 

kunnen verdelen. Ze roept de leden op zich aan te melden. 

 

j. Benoeming bestuursleden en voorzitter: omdat dit de eerste ALV is worden de 

bestuursleden en de voorzitter door de leden benoemd. Mireille is niet langer aspirant lid 

maar lid. 

 

k. Nieuwe leden: De voorzitter doet een oproep aan de leden om mensen uit hun omgeving die 

belang hebben bij het werk van GEENN1 te vragen om lid te worden.   

3. Rondvraag  
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, die moeten we goed gebruiken. 

 

PAUZE 

Met koffie, thee en fris van het tuinpark en hapjes van Connie en Maria. 

 

4. Brainstrom over bijdragen actieplan 
Bestuurslid Mireille inventariseert wat de leden actiepunten vinden die het bestuur mee kan nemen. 

De volgende zaken worden genoemd op persoonlijke titel van de spreker: 

a. Geluidsoverlast, bescherming van het groen, samenwerking met boeren, o.a. waterpeil. 

Andere belangenverenigingen in kaart brengen en die bij het werk van GEENN1 betrekken. 
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b. Niet alleen aandacht voor het aantal decibel maar ook de kakafonie van geluid die ontstaat 

bij muziek op meerdere podia tegelijk op een festival. 

c. Geen grootschalige evenementen op de Polderheuvel. 

d. De mobiliteitsoverlast, de intocht gebeurt gespreid, bij de uittocht vertrekt iedereen tegelijk 

en is de overlast verschrikkelijk.  

e. Vermindering van het aantal toeschouwers naar max 5.000 scheelt (mogelijk) in de overlast. 

f. Afsluitingen van wijken en parken, de hele zomer een probleem. 

g. Vliegtuigen die ’s nachts niet de Polderbaan nemen maar boven ons hoofd vliegen en het 

gevaar op fietspaden door het grote aantal gebruikers met uiteenlopende snelheden. 

h. De onrechtmatigheid van de geluidsoverlast: de vergunningverleners aanpakken 

(burgemeester/gemeenteraad) en niet de festivals. 

i. Het verschuiven van de ellende uit de binnenstad naar onze regio. 

j. Opkomen voor de rechten van woonwagenbewoners. 

k. Bestuur moet zich beperken tot geluidsoverlast, anders gaat de kracht van de club 

verwateren. 

l. GEENN1 moet niet op het terrein van de dorpsraden- en commissies komen. 

m. Verbinding tussen jeugd (festivals) en ons zelf (oudere stiltegenieters) zoeken. 

n. De Polderheuvel moet niet ook een vaste locatie voor demonstraties worden. 

De voorzitter dankt voor de actiepunten. Zij geeft aan dat dit ongeveer de punten zijn waar GEENN1 

zich voor inzet. Genoemde samenwerking met boeren vindt zij geen taak voor de vereniging. 

Vliegtuiglawaai, veiligheid voor fietsers en voetgangers en rechten van woonwagenbewoners zijn 

uitsluitend relevant voor GEENN1 in relatie met festivaloverlast.  

Mireille dankt voor de inbreng en wijst de aanwezigen op de dialoogtafel van de gemeente 

Amsterdam waar nog plaats is. Ze roept op om bijeenkomsten van verwante verenigingen te 

bezoeken en de informatie die men daar opdoet terug te koppelen naar het bestuur.  

De leden geven aan dat ze de formule ALV voor de pauze en daarna gesprek een goede vinden. 

 

5. Afsluiting 

 

6. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst en inbreng. 
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