Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging
"Herderewich"

d.d. donderdag 20 april 2017
Tijdstip: 20.45 uur
Locatie: De Kiekmure
1. 18.00 uur. Zaal open.
Historische Markt
Voorafgaande aan de A.LV. wordt een Historische Markt gehouden. Herderewich en een
groot aantal verenigingen, instellingen en particulieren die zich op enigerlei wijze bezig
houden met de historie van Harderwijk zijn deelnemer. Aanwezig zijn: Het Rondeel,
Levende Historie, De Molenstichting, Veluvia, Het Gilde van de Stadsgidsen, Het
Stadsmuseum, de werkgroepen genealogie, archeologie, Hierden en ornamenten van
Herderewich, Anton Daniëls (Joodse Harderwijkers), René Paes (historische
mondharpen), Peter Stam (driedimensionale bouwtekeningen van monumenten) en
Andrea v.d. Berg (Heerlijk Harderwijk). De markt trekt redelijk wat bezoekers en biedt
de deelnemers de gelegenheid kennis te nemen van elkaars activiteiten en de onderlinge
band te versterken.
2. 20.45 uur. Welkom, opening en vaststellen agenda.
Voorzitter Matty Moggré heet de aanwezigen hartelijk welkom. De vergadering wordt
bijgewoond door ongeveer 45 leden. Vanuit de zaal zijn er geen opmerkingen over de
agenda. Aan de agenda wordt het agendapunt mededelingen van de secretaris toegevoegd
ën daarna wordt de agenda door de voorzitter vastgesteld.
In haar openingswoord geeft de voorzitter aan dat de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering bedoeld is om het bestuur verantwoording af te laten leggen voor het
gevoerde beleid en de ondernomen activiteiten. Tevens biedt de bijeenkomst de
gelegenheid een gesprek met leden aan te gaan en het onderlinge contact te versterken.
3. Ingekomen stukken.
De secretaris deelt mee, dat er bericht van verhindering is binnengekomen van de dames
M. Brielsman en D. Visser en van de heren H.de Bruin, J.P. Hijnberg, L. Mulder, B. van
Noort, W. Petersen, R. Roos, H. Timmer en J. de Vries.
Het bestuurslid M. Pijnenburg is eveneens verhinderd de vergadering bij te wonen.
De secretaris meldt dat de ingekomen post is bijgeschreven en, voor zover noodzakelijk, is
afgehandeld.
4. Vaststelling notulen ALV 7 april 2016.
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld.
5. Jaarverslag.
Het jaarverslag 2016 wordt ook zonder aanpassingen vastgesteld.

6. Financieel verslag 2016.
Het positieve saldo bedroeg op 1 januari 2016 € 10.979,55 en was op 31-12-2016
opgelopen tot € 15.257,36. Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van
€ 4277,81.
7. Verslag van de kascommissie; samenstelling kascommissie 2017.
De kascommissie bestaat uit mevrouw J. Spaan-Foppen en de heer J. van den Ham.
Mevrouw Spaan-Foppen brengt verslag uit. De boekhouding is gecontroleerd en er is
vastgesteld, dat:
 De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 De boekhouding transparant en overzichtelijk is.
 De inzet voor de inning van de achterstallige contributie een positief effect heeft
gehad op het resultaat van het boekjaar. De penningmeester wordt hiervoor
gecomplimenteerd.
De kascommissie doet de aanbeveling het beleid ten aanzien van sponsoring actief voort
te zetten.
Vervolgens stelt de kascommissie de deelnemers aan deze Algemene Ledenvergadering
voor om, rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen, de penningmeester en
het bestuur décharge te verlenen van zijn financiële verantwoordelijkheden over het
boekjaar 2016.
Onder applaus wordt overeenkomstig het voorstel van de kascommissie besloten.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren J. van den Ham en J. Kooiman.
8.

Beleidsplan 2017-2022

De voorzitter geeft een korte toelichting op de plannen, verwoord in het beleidsplan,
voor de periode 2017-2022. Het streven is om binnen enkele jaren te groeien naar 700
leden. Nieuwe leden bij de vereniging betrekken, verbinden en vasthouden is een
taakstelling voor het hele bestuur. Vervolgens benoemt de voorzitter een aantal
doelstellingen: gebruik maken van ontwikkelingen, o.a. digitalisering; samenwerking met
andere partijen, bijvoorbeeld in het Historisch Kenniscentrum; ondersteunen van de
werkgroepen; bewaken van het erfgoed; overleg met instanties als de gemeente; het
beleid t.a.v de Vischpoort en het Vittepraetje voortzetten; lezingen en activiteiten
organiseren; het 50-jarig jubileum van de vereniging in 2022 voorbereiden.
Om het aantal leden te laten groeien is meer naamsbekendheid gewenst. De voorzitter
noemt als voorbeeld het initiatief van de Vereniging Vrienden van het Stadsmuseum om
via de gemeente adresgegevens te krijgen van nieuwe bewoners om hen op het bestaan
van de vereniging te wijzen. Er wordt betwijfeld of dit binnen de privacywetgeving
mogelijk is. Het is de vraag of Herderewich zich hierbij zou kunnen en willen aansluiten.
9.

Begroting 2017

Waar in de begroting wordt gesproken over verkoop wordt bedoeld: verkoop boeken.
De voorgelegde begroting voor het jaar 2017 wordt door de ALV, zonder aanpassingen,
goedgekeurd.

10. Voorstellen nieuw redactielid van het Vittepraetje
De heer Lex Schuijl wordt voorgesteld als nieuw redactielid van het Vittepraetje. Lex
Schuijl schrijft o.a. voor de Harderwijker Courant en in opdracht voor defensie. Door zijn
toetreding is de redactie weer op sterkte.
11. Bestuurssamenstelling 2017/Martijn Pijnenburg volgens rooster aftredend en
herkiesbaar.
Wegens verplichtingen in de gemeenteraad kan Martijn Pijnenburg de Algemene
Ledenvergadering helaas niet bijwonen. Door middel van een videopresentatie spreekt
hij de aanwezigen ter vergadering toe. Hij geeft aan graag medewerking te willen blijven
verlenen aan de uitvoering van het beleidsplan. Hij draagt de geschiedenis van onze stad
een warm hart toe en wil zich in het bestuur van vereniging blijven inzetten voor het
behoud van het historisch en cultureel (im)materieel erfgoed. Onder applaus wordt
Martijn als bestuurslid herkozen voor een periode van 4 jaar.
12. Toegangsprijs voor niet-leden bij lezingen.
In het bestuur is gesproken over de wenselijkheid om bezoekers van lezingen die geen
lid zijn van Herderewich een toegangsprijs te laten betalen. Het bestuur wil deze optie
graag voorleggen aan de ledenvergadering.
Een aantal meningen: het aantal niet-leden dat lezingen bezoekt is beperkt. Potentiële
leden worden mogelijk afgeschrikt. De betaalde entreeprijs zou evenwel bij een
lidmaatschap in mindering kunnen worden gebracht op de contributie. Er is controle van
de ledenlijst nodig bij de toegang en dat is minder uitnodigend. Geen drempel leggen; de
lezingen openbaar houden. Kennis over de geschiedenis van Harderwijk zo breed
mogelijk uitdragen is een doelstelling van Herderewich en daar past entreegeld vragen
niet bij. Extra toehoorders brengen geen extra kosten met zich mee voor wat betreft
zaalhuur en vergoeding voor de spreker. Het bestuur zal, alles afwegende, binnenkort
een besluit hierover nemen.
13. Rondvraag.
Mevrouw Kooiman vraagt of een echtgenote/echtgenoot of partner ook lid van
Herderewich moet zijn om aan activiteiten deel te nemen. Het lidmaatschap geldt per
woonadres. (Volgens deze redenering heeft de vereniging meer dan 1000 leden!
Sommige verenigingen tellen hun leden op deze manier.)
Wim Buitenhuis oppert het idee om in de Vischpoort Open Middagen te houden waar
leden elkaar kunnen ontmoeten of elkaar voor historisch onderzoek kunnen treffen. Dit
zou een aantal keren per jaar mogelijk moeten zijn. Het bestuur neemt deze suggestie
mee in het volgend overleg.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit deze algemene ledenvergadering, dankt iedereen voor zijn/haar komst,
betrokkenheid en het constructief meedenken en wenst allen een wel thuis. Na afloop van
de vergadering is er gelegenheid elkaar – al dan niet onder het genot van een drankje –
verder te ontmoeten.
Harderwijk, 25 april 2017.
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