Notulen
Jaarvergadering Architectura et Amicitia, 24 juni 2017
Locatie:
Leiden University College
Turfmarkt 99, Den Haag
Bestuur:
Irma van Oort (voorzitter)
Elsbeth Ronner (secretaris)
Juliëtte Daniëls (penningmeester)
Harrie van Helmond (buitenlandse activiteiten)
Paul Vlok (binnenlandse activiteiten)
Machiel Spaan (Forum)
Met kennisneming afwezig:
Mathias Lehner
0. Opening
Irma opent de vergadering en bedankt Rens, Harrie en Paul voor de organisatie van de
dag. Het is de eerste vergadering van Irma na het voorzitterschap van een jaar.
Belangrijkste thema is verjonging en ook de oude leden in ere houden. Jonge architecten
zijn anders met het vak bezig en verwerven op een andere manier kennis. Aansluiting van
meer jonge architecten bij AetA zal interessante discussies opleveren. Uitgangspunt is om
in alle activiteiten een koppeling te maken tussen de jongere en oudere leden.
Daarnaast is het voor AetA belangrijk een koppeling te maken naar andere instellingen,
zoals AIR, Platform Stad, etc.
In het kader van de verjonging doet Irma een oproep aan alle leden om met ideeën en
voorstellen te komen voor het aantrekken van jonge leden. Dit kan door een verbinding te
maken met het onderwijs of door een mentorschap in het kader van de
beroepservaringsperiode van pas afgestudeerde architecten.
Andere concrete punten waar het bestuur nu aan werkt zijn de website en folders.
> Oproep aan leden om te komen met initiatieven die nieuwe jonge leden verbinden aan
oude leden.
Deel 1 – Verenigingszaken
1. Notulen
De notulen van de jaarvergadering op 2 juli 2016 zijn vastgesteld.
– Opmerking van Noud de Vreeze: het is zeer volledig. Voor de handigheid is het goed om
paginanummers in te voegen en elk punt te eindigen met actiepunten.
> Aangeven paginanummers / actiepunten in de notulen van de jaarvergadering.
2. Verslag activiteiten 2016
Elsbeth doet verslag van de activiteiten van 2016.
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– De nieuwjaarsbijeenkomst is in Haarlem met een stadswandeling o.l.v. Max van
Aerschot langs het Noord-Hollands Archief van Happel Cornelisse Venhoeven, het
brugwachtershuis van Marjolein van Eig en een afsluiting in de Jopenkerk.
– In februari volgt een excursie langs hotels in Amsterdam, zoals Hotel de Hallen van
Bureau van Stigt en beide ‘Hotel W’s’ van Office Winhov. AetA is blij dat we nog één keer
mogen meemaken met wijlen Joost Hovenier.
– Fridjof van den Berg organiseert de nieuwe serie Leliman-gesprekken. Start is een
dialoog tussen Michiel Post en Lars Courage over het Materiaal op woensdag 16 maart in
de garage van Francisca Benthem. Courage werkt met staal en glas, Post met stro. Het is
een dynamisch gesprek over de liefde voor ontwerpen vanuit materiaal.
– Op zaterdag 16 april is de eerste in de reeks prototypes Hofjes in Den Haag door Arjen
Hebly, Rens Schulze en Madeleine Steigenga. Willemijn Wilms Floet is gepromoveerd op
hofjes en doet een inleiding. Op de fiets gaan de leden van AetA langs diverse hofjes in
Den Haag. Oa. klassiekers als het Hofje van Nieuwkoop maar ook het Pandercomplex en
De Croissant.
– Eind april gaan we op pad naar Slovenië. Op het program staan Ljuljana, Kranj en Bled.
Organisatie ligt bij Wijnand Looise en Madeleine Steigenga. Het werk van grootheid
Plecnik wordt bezocht en minder bekenden als Ravnikar en Sadar+Vuga. Een prachtige
reis geregistreerd in het reisverlag en de excursiegids.
– Op 1 juni vindt wederom een Leliman-gesprek plaats. Dit keer is het thema Het Proces
met Peter Assche van SLA architecten en Kristian Koreman van Zones Urbaines Sensible
over hun onorthodoxe manier van architectuur maken.
– De weekendexcursie van 2016 ging naar het noorden van Frankrijk op 17 en 18 juni
georganiseerd door Ingrid Petit. Thema was ‘nieuw gebruik voor industrieel erfgoed’.
Plekken die bezocht werden zijn o.m. FRAC van Lacaton&Vassal het Masterplan van
Duinkerken van Richard Rogers en Joan Busquets.
– Halverwege het jaar vond de de ledenvergadering plaats in Amsterdam. In het kader van
100 jaar Amsterdamse School was Museum Het Schip als locatie gekozen. Ook
bezochten we de nieuwe ontwikkelingen in de Houthavens met diverse CPO projecten.
– Van 29 september tot 2 oktober ging AetA naar Budapest met Flip Nieuwpoort, Roeland
Dreissen en Aryan Sikkema aangevuld door Budapest-kenner Emiel Lamers. Onder meer
stond op het programma de dakopbouw van Erick van Egeraat, metrolijn M4, Otto Wagner
en de nieuwe wijk Budaör. Ook hiervan staat een verslag op de website.
– Op 12 oktober vond de derde editie van het Leliman-gesprek plaats met als thema de
Innovatie. Gasten waren Daan Bruggink van OGRA architecten en Dik Venneman van
Dedato. Daan Bruggink vertelde over zijn ervaringen met biobased bouwen. Dik
Venneman sprak ook over innovatie in bouwen met gelamineerd hout en beton.
– Uri Gilad nam AetA op 29 oktober mee langs gebouwen van vader en zoon Staal en
moeder Kropholler. Hoogtepunt was de Wolkenkrabber van Staal in Amsterdam-Zuid waar
voorzitter van de VvE Femke Poppinga een introductie gaf en zowel Poppinga’s als Uri’s
zichtbaar was. Vervolg was een fietstocht langs divers werk als woningbouw in stijl van de
Amsterdamse school, de drukkerij van De Telegraaf en kantoorgebouw ‘Metropool’ aan de
Weesperstraat uit 1960, nu Hotel Zuko.
– Het Gesprek op 30 november viel de eer ten deel om het jaar af te sluiten met het thema
De Ontdekking. Sprekers waren Menno Rubbens van cepezed en Haiko Meijer van ONIX
NL. Haiko Meijer is bekend van zijn houten gebouwen en bruggen nabij Sneek. Menno
Rubbens is juist bekend van zijn gebouwen uit staal. Ontdekkingen volgden over en weer.
Tot slot, 2016 was het jaar van de laatste Forum in de reeks onder leiding van Jurriaan van
Stigt. In februari 2017 kwam nog één nummer uit, dat komt volgend jaar ter sprake. In
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2016 kwamen de nummers 10, 11 en 12 uit. Tien was Passie, met stukken van Moriko Kira
over messen op vakantie om te koken. Elf kreeg de titel Krimp&Groei. Nummer 12 kwam
in december uit, met brieven van architecten aan hun voorgangers, tegenspelers, idolen of
juist nemeses. Met veel dank kijken we terug op de bijzondere uitgaven van deze redactie.
3 Financiën
Juliëtte presenteert de jaarcijfers van 2016 en de begroting van 2018. Hierbij heeft zij de
volgende opmerkingen:
– Het lijkt alsof er veel liquide middelen op de balans staan. Dit komt doordat er nog
enkele kortlopende schulden zijn en de reeds in 2016 betaalde voorschotten voor de
excursie naar Chili die pas in het najaar van 2017 plaatsvindt. Als deze afrekening
plaatsvindt, dan zijn de liquide middelen in 2016 niet meer dan in 2015.
– Er is een klein verlies te zien op de balans. Dit betekent dat er ingeteerd wordt op de
reserves, maar dit is inmiddels minder dan voorgaande jaren.
– De accountant heeft een goedkeuring gegeven op de balans 2015.
– De Winst- en verliesrekening laat zien dat er iets hoger bedrag voor contributies is in
2016.
– Het verschil tussen de begroting en de winst- en verliesrekening is bijna gelijk. Er zijn
iets minder leden, maar omdat de contributies zijn verhoogd, zijn de inkomsten bijna niet
gedaald.
– De regel contributie voor leden die E25,- betalen is bedoeld voor aspirant-leden, zoals
studenten. Zij kunnen lid worden, en mogen meedoen met de activiteiten, maar krijgen
geen Forum. In het verleden bestond deze categorie reeds. In 2017 is er een lid in deze
categorie.
– De uitgaven waren in 2016 begroot op E45.000,-, de werkelijke kosten zijn E40.000,-.
Grootste overschrijding is bij de post thema-avonden. Dit zijn er 4 ipv 2 geweest. Deze
post wordt in 2017 samengevoegd met de activiteiten binnenland. Samenvoeging zal ook
gebeuren voor de post financiële administratie en administratieve ondersteuning, allebei
uitgevoerd door Monique.
– De begroting voor 2017 laat veel posten zien voor diverse contributies, dit heeft te
maken met de contributie verhoging in vorige jaren en de komende verhoging in 2018.
- Bij de ontvangsten is een post sponsoring opgenomen. AetA heeft in 2017 diverse
bijdragen ontvangen, waarvoor veel dank. Oa. was dit een bedrag van KCAP voor de
nieuwjaarsbijeenkomst en sponsoring van ELV architecten, Benthem&Crouwel en de TU
Delft voor de schetstentoonstelling en leden die te veel betaalde excursiegelden niet terug
in ontvangst hebben genomen. De penningmeester gaat er voor 2018 vanuit dat er weer
donaties zullen worden gedaan.
- Er is een post opgenomen voor het gebruik van de headsets door leden voor eigen
doeleinden plus een post voor reservering voor nieuwe headsets.
- Bij de uitgaven is te zien dat er diverse reserveringen zijn opgenomen. Daarnaast is op
verzoek van de leden in 2017 eenmalig een post voor verjonging van E5000,- opgenomen,
waarvan een deel naar de schetstentoonstelling is gegaan. Een deel zal ook gebruikt
worden voor de vernieuwing website. Er is nog een bedrag van ca. E2500-3000,- over. Dit
is budget voor de input van activiteiten, budget is dus nog door de leden te gebruiken.
– Het bedrag voor Forum is voor 2017 en 2018 bijgesteld. Dit is nu E45,- per contributant
contribuant. De nieuwe Forum-redactie is hiervan op de hoogte en kan het beschikbare
budget aanvullen met sponsoring.
Bij monde van Noud de Vreeze verleent de kascommissie bestaande uit eerstgenoemde
en Jurriaan van Stigt décharge.
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Noud had graag een aantal fantastische fouten ontdekt. Hij heeft er met Juliëtte en
Jurriaan over gesproken, maar de jaarcijfers van 2016 en de begroting zien er helder uit.
De kascommissie prijst Juliette voor het werk.
– Jurriaan van Stigt en Noud de Vreeze blijven aan als kascommissie voor 2018.
> Jurriaan van Stigt en Noud de Vreeze blijven aan als kascommissie voor 2018.
5. Activiteiten binnenland
Paul Vlok licht de georganiseerde activiteiten binnenland toe. Als aanloop naar het nieuwe
programma kijkt hij terug op een aantal activiteiten vermeld onder punt 3: de
Lelimangesprekken georganiseerd door Fridjof van den Berg en de excursie naar het werk
van Staal / Kropholler.
– Inmiddels zijn we in 2017 aanbeland, met een aantal interessante excursies:
– Op 8 april 2017 vond de excursie Koolhaas Revisited plaats met als hoogtepunt de
rondleiding van projectarchitect Fumo Hushino in De Kunsthal. Paul toont een film over
hoe hij al tekenend het ontwerp uitlegt. Opmerkelijk is ook het verhaal van Cees van
Casteren over De Rotterdam die tijdens de bouw 60cm is gezakt, waardoor de
verdiepingen tijdens het bouwen 60cm moesten worden opgekrikt.
– Afgelopen 10 mei vond de tweede Hofjes excursie plaats met wederom een uitleg van
Willemijn Wilms Floet en toelichtingen door oa. Gaaga architecten en Paulina Burink.
Ook voor het najaar van 2017 staan een aantal goede excursies op de rol:
– M4H, het havengebied ten westen van Marconiplein in Rotterdam in het najaar 2017 met
Joke Vos en Victor Verhagen.
– Velsen Wederopbouw, met werk van Dudok zoals begraafplaats Westerveld door René
van der Maten.
– Prototype-excursie met studenten van de Academie naar exemplarische woningen. Dit
type excursie heeft al vaker plaatsgevonden. Studenten krijgen de opdracht
woningtypologiën te onderzoeken en samen met hen gaat AetA op stap naar deze
woningen.
– Voorjaar 2018 staat deyoung/oldtimer excursie op het programma. Bestemming is
Noord-Frankrijk.
Harrie en Paul gaan meer samenwerken voor sommige activiteiten. Op the programma
staat voor het najaar 2018 een excursie naar Zürich / Milaan, vanwege de verwantschap in
architectuur. De Zwiters hebben veel geleerd van de Milanese architecten uit de jaren
‘50/’60. Paola geeft aan eerder naar Milaan geweest te zijn en heeft hier een gids van.
– De edities van de Leliman-gesprekken van dit jaar hadden als thematiek
maatschappelijke relevantie. Eerder dit jaar waren Marijn Schenk van NEXT en Boris
Zeisser van Natrufied architecture bij KCAP. Hiervoor staan nog twee afleveringen op de
rol. De eerste is een gesprek met Madeleine Maaskant en Nathalie de Vries en gaat over
Samenleving. De tweede gaat over architectuur en vitaliteit met Femke Feenstra en Bas
Liesker op 29 november.
– Paul Vlok doet een oproep voor een nieuwe penvoerder van Het Gesprek per 2018.
- Derde binnenlandse activiteit is de schetstentoonstelling, ook geïnitieerd door Fridjof en
samen met Loes Verhaart en Fransisca Benthem georganiseerd. Afgelopen maart was de
opening in de TU Delft met een lezing van Jeanne Dekkers.
– Onderdeel van de schetstentoonstelling was de tekenworkshop van Robbie Cornelisse.
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– Goed als er een vervolg komt in Amsterdam. Ideeën die geopperd worden tijdens de
jaarvergadering zijn het Van Eesterenmuseum, het Cruqius terrein en ‘Beeldend
Gesproken’ in De Hallen.
– Ook voor het vervolg van de organisatie van de schetstentoonstelling doet Paul een
oproep voor nieuwe leden.
– Paul roept op leden zich aan te melden voor de organisatie van activiteiten. Er is budget
beschikbaar.
> Oproep aan leden om zich aan te melden voor de organisatie van binnenlandse
activiteiten.
> Oproep voor een nieuwe penvoerder voor Het Gesprek.
> Oproep tot aanmelding voor organisatie schetstentoonstelling Amsterdam.
6. Buitenlandse activiteiten
Harrie licht de plannen voor de excursies naar het buitenland toe.
– Onlangs stond op het program Riga. Dit was een succesvolle buitenlandse excursie.
– Concrete buitenlandse reis die nog in de planning staat, is Chili. Deze staat gepland in
oktober en november 2017. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in oktober. De voorbereiding
op inhoudelijk vlak gaat goed, logistiek moet een en ander nog vastgesteld worden en
gecommuniceerd worden met de deelnemers.
- Er is geopperd om naar Leipzig te gaan. Harrie is nog op zoek naar organisatoren.
- Voor Ierland (Cork en Dublin) ligt het plan al klaar. Roeland Dreissen heeft zich
aangemeld voor de organisatie. Datum en hulp in organisatie zijn nog nodig.
- Plan voor Aken, Luik, Maastricht door Fred Humblé en René Thijssen ligt klaar, ook
daarvoor is nog een datum nodig.
– Zoals onder punt 5 vermeld, doen Harrie en Paul ook een voorstel om naar Zürich en
Milaan te gaan. Oproep aan de leden om zich aan te melden voor de organisatie.
– Ook ligt er een plan om naar Voralberg te gaan. Hierbij is het uitgangspunt niet alleen
naar de houtbouw te kijken, maar diep in te gaan op de productie van materiaal.
> Oproep aan leden om zich aan te melden om reizen naar Leipzig, Voralberg, Milaan en
Zürich te organiseren.
> Oproep aan leden om in te schrijven op de laatste plaatsen voor de Chili-reis.
7. Forum
Per 2017 is er een nieuwe Forum-redactie aangesteld. Machiel Spaan is hoofd-redacteur
en zit namens Forum in het bestuur. Samen met Madeleine Maaskant, Luuk Kramer en
Elsbeth Ronner is hij aan het broeden op de nieuwe inhoud van Forum.
Belangrijk uitgangspunt is dat het grafisch ontwerp onderdeel is van het totaal, en dat een
grafisch vormgever ook deelneemt aan de redactie. De redactie heeft een vijftal
ontwerpers uitgenodigd en gesproken. Bart de Baets en Sandra Kassenaar zijn gevraagd
om onderdeel te worden van de redactie.
– 17 november 2017 wordt het eerste nummer uitgebracht namens de redactie.
– Andere nummers zullen worden samengesteld door gastredacties die worden gevormd
ook met studenten.
– Uitgangspunt is om ook een verbinding te maken met Het Gesprek. In Het Gesprek kan
het thema voor Forum verder uitgediept worden door kennis te delen en samen inhoud te
maken. Ook kan Het Gesprek juist de avond zijn waarop de edities gepresenteerd wordt.
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– Voorstel is om naast het budget vanuit AetA ook financiën vanuit buiten aan te trekken,
dus sponsoring liefst voor de hele reeks. Ambitie is om nog eens hetzelfde bedrag binnen
te halen.
– Jurriaan vraagt of Forum tweetalig wordt uitgegeven. Machiel: in eerste instantie niet.
– Machiel doet nog geen uitspraak over de inhoud van de reeks. Deze is nog in de maak,
en is dus nog kwetsbaar. Wat betreft thema’s die aangedragen worden: eerst wil de
redactie zich bezinnen op de grote lijnen, om dan te kijken of de verschillende onderdelen
erin passen.
8. Website en communicatie
Mathias is afwezig, zodat Machiel de stand van zaken rondom de website en
communicatie presenteert.
- Er zijn ongeveer twee nieuwsbrieven per maand verstuurd en er zijn 76 items
gepresenteerd op de website. Rens geeft aan dat sommige nieuwsbrieven wel erg dicht
op de datum van de activiteit worden verstuurd.
- Vorig jaar is het idee gepresenteerd om een nieuwe website te maken. Het slechte
nieuws is dat dit nog niet gelukt is. Het bestuur is samen met een klankbordgroep
bestaande uit Francisca Benthem, Wilco van Oosten en Katrijn van de Vrande op zoek
gegaan naar een grafisch ontwerpbureau dat een website kan maken. Zij hebben bureau
Vruchtvlees uitgenodigd om hieraan te werken. Om twee redenen is dit proces ontspoort:
Vruchtvlees wilde geen garantie geven op de werking van de website en ze wilden
vanwege een groei aan opdrachten niet meer aan de website werken. Vruchtvlees heeft
de opdracht terug gegeven.
- Het bestuur heeft een nieuw proces in gang gezet om tot een nieuwe website te komen.
Het heeft veel geleerd van de ervaringen en neemt deze mee. Conclusie is dat de website
in basis een activiteitenkalender moet zijn. Belangrijk is dat er een andere balans moet zijn
tussen wat zichtbaar is voor niet-leden en wat zichtbaar is achter de inlog. Uitgangspunt is
een simpele structuur met een hedendaagse uitstraling. Maar er is nog geen resultaat.
- Mijke Rood vraagt wat de ideeën zijn over de afscherming van persoonsgegevens. Basis
is dat niet alle leden hun gegevens zichtbaar op de website willen hebben voor niet-leden.
De leden zullen zelf aan kunnen geven welke informatie wel zichtbaar is, en welke
informatie niet zichtbaar is.
– Joke Vos vraagt of er ook een archief op de website komt. Machiel geeft aan dat de
activiteitenkalender twee kanten op werkt. Nieuwe activiteiten worden bijgevoegd op de
kalender, omgekeerd wordt er gebouwd aan een archief van voorbijgegane activiteiten.
– Minke Wagenaar geeft aan dat ze het mooi zou vinden dat leden een individuele pagina
hebben waar items aan gelinkt kunnen worden en waarop je kunt aangeven welke
informatie wel/niet zichtbaar is.
– Overall conclusie van bestuur uit het voorgaande proces is dat de website zo simpel
mogelijk moet worden opgezet om tot een mooi en werkend resultaat te komen.
9. Erelidmaatschap
– Het bestuur stelt voor het erelidmaatschap voor oude leden weer in ere te herstellen en
doet een oproep aan leden om voorstellen te doen voor leden die in aanmerking komen.
Het erelidmaatschap is een erkenning voor het opgebouwde oeuvre en de
werkzaamheden binnen AetA en kan gezien worden als een vorm van exposure naar de
buitenwereld. In die zin is het een manier om de kennis en geschiedenis binnen de
vereniging voor het voetlicht te brengen. Een voorbeeld van een lid zou Herman
Hertzberger kunnen zijn. Leden worden opgeroepen om voor volgende jaarvergadering
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mensen aan te dragen die in aanmerking komen voor het erelidmaatschap plus een
motivatie daarbij te geven.
– De reactie vanuit de aanwezige leden is dat dit onderwerp eerder ter sprake is gekomen
en het meerdere keren afgewezen is als mogelijkheid. AetA is een vriendenclub waarbij
uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid en het dus vreemd is dat er een verschil wordt
gemaakt tussen leden. Er hoeft niet over gestemd te worden, want het is een mogelijkheid
binnen de statuten, maar het is aan de leden om voorstellen te doen.
> Leden worden opgeroepen om voor volgende jaarvergadering mensen aan te dragen
die in aanmerking komen voor het erelidmaatschap plus een motivatie daarbij te geven.
Deel 2 – Bestuurswisselingen
Het bestuur stelt voor om een drietal wijzigingen door te voeren wat betreft functies en
leden van het bestuur.
– Elsbeth treedt terug als secretaris en neemt de duo-functie aan voor Forum samen met
Machiel. Machiel blijft hoofd-redacteur, maar zal samen met Elsbeth de verknoping
neerzetten met andere activiteiten als Het Gesprek en de excursies.
– Het bestuur is zeer blij met Juliëtte Daniëls als penningmeester, en Juliëtte met haar
functie. Juliëtte blijft aan als penningmeester in het bestuur.
– Als nieuwe secretaris draagt het bestuur Nina Aalbers voor. Nina Aalbers stelt zichzelf
voor met een korte presentatie over haar werk. Eerst werkte ze bij Groosman en sinds
april werkt ze fulltime samen met haar vriend in haar eigen bureau: architectuur MAKEN.
Hierbij werkt zij aan diverse woonhuizen, waaronder het huis dat ze voor zichzelf
bouwden, en aan diverse projecten waar circulair bouwen centraal staat. Voorbeeld
hiervan is het gebouwtje in een speeltuin waarvan de gevel van gerecycled plastic wordt
gemaakt. Ander voorbeeld is het voorstel van een nieuwe Euromast uit hout. Het
benodigde hout kan in 2 minuut 7 groeien. Nina heeft zich al eerder ingezet voor AetA als
lid van de lustrumcommissie. Belangrijke kwaliteit van AetA is het verbinden van
verschillende mensen (jong/oud, diverse visies en achtergronden) en de uitwisseling van
verschillende thema’s. Hier wil ze als secretaris een rol in spelen.
– Het bestuur vraagt de leden te stemmen voor de bestuurswijziging. Alle aanwezigen
gaan akkoord.
Tot slot
Er zijn twee nieuwe leden aanwezig die zich nog niet hebben voorgesteld. Dit zijn Jan
Poolen van ZEEP architecten uit Amersfoort. Hij is al jaren actief bij het
architectuurcentrum KadE, inmiddels: Facade in Amersfoort. Hier heeft hij al diverse
excursies en lezingen georganiseerd, en hoopt dit ook bij AetA te doen/ mee te maken.
Ook Jan Hein Daniëls stelt zichzelf voor. Hij is monumentaal vormgever en in die
hoedanigheid werkt hij veel samen met architecten en stedenbouwkundigen. Hij is tevens
de broer van Juliëtte Daniëls.
Rondvraag
– Jurriaan van Stigt geeft aan dat hij een volledig digitaal archief heeft van Aeta plus nog
120 nummers van Forum. Hij vraagt bij wie hij hiermee terecht kan. Ook Rens en
Fransisca hebben archieven, fysiek om te verwerken voor de geschiedschrijving van Aeta.
– Harrie geeft aan namens de overige leden van het bestuur zeer content te zijn met Irma
als voorzitter.
– Rens vraagt wat de breedte is van de nieuwe leden die aangemeld worden en wat het
beleid is ten aanzien van mensen die geen architectuurachtergrond hebben. Reactie van
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de andere leden is dat AetA van oorsprong een vereniging is voor mensen die
geïnteresseerd zijn in architectuur, dus ook makelaars, et cetera. Beleid vanuit het bestuur
is dat nieuwe leden voorgedragen kunnen worden door bestaande leden met een
motivatie wat de bijdrage kan zijn van het lid aan de vereniging. Het bestuur zal deze
procedure op de website vermelden.
> Mathias benoemt de procedure om lid te worden voor nietarchitecten/landschapsarchitecten/stedenbouwers op de website.
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Aanwezigen:
Noud de Vreeze
Agnes Evers
Tijmen Ploeg
Francisca Benthem
Paola Huijding
Minke Wagenaar
Jasper van Zwol
Jan Hein Daniëls
Mijke Rood
Jurriaan van Stigt
Rob Budding
Jan Poolen
Roeland Dreissen
Otto van Dijk
Peter Sas
Hester Wolters
Jan Willem de Kanter
Eugene Franken
Joke Vos
Nina Aalbers
Evy Augusteijn
Adriaan Mout
Gerard Comello
Cees Brandjes
Herman de Kovel
Rens Schulze
Machiel Spaan
Harrie van Helmond
Victor Verhagen
Ieke Frankenmolen
Rein van Wylick
Simone Gerards
Irma van Oort
Juliette Daniëls
Elsbeth Ronner
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