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

d.d. donderdag 7 april 2016
Tijdstip: 20.30 uur
Locatie: De Kiekmure
1. 19.15 uur. Zaal open.
Voorafgaande aan de A.LV. wordt een boekenmarkt gehouden. Herderewich en enkele
leden bieden boeken over de historie van Harderwijk te koop aan.
Om 20.00 uur verzorgt Jean Vermeulen een lezing over “Kunst in de openbare ruimte”.
De inleider geeft een toelichting op het gebruik van de website “Kunstwacht Harderwijk”
en bespreekt, ter illustratie, een aantal kunstwerken. Leden van Herderewich, waaronder
Niek de Jong en Karel Uittien, hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van deze website. Hiervoor worden ze ter vergadering met een applaus
bedankt.
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. Zij stelt de al toegezonden agenda daarom vast.
In haar openingswoord gaat de voorzitter in op een aantal actuele zaken. Het bestuur
heeft, na uitvoerige beraadslagingen, uiteindelijk gekozen voor een vernieuwing van het
verenigingsblad. Het vernieuwde Vittepraetje is door de leden goed ontvangen. Er zijn veel
positieve reacties in woord en geschrift bij het bestuur en bij de redactie binnengekomen.
Enkele kritische opmerkingen, met name op het gebied van de lay-out, zullen bij het
volgende uit te brengen nummer van deze jaargang worden meegenomen.
Een ander actueel onderwerp is het Historisch Kenniscentrum. De voorzitter geeft aan dat
enkele leden van het bestuur van Herderewich sinds enige tijd deel uit maken van het
Platform Historisch Harderwijk, een overlegorgaan over allerlei zaken betreffende de
cultuur en de historie van Harderwijk. Naast dit platform was er een samenwerking van
Herderewich met het Stadsmuseum. Daar is gesproken over het beter toegankelijk maken
van de beide bibliotheken; dat zou te verwezenlijken zijn in de vorm van een
kenniscentrum. Bestuursleden van het Stadsmuseum (Liek Mulder, tevens voorzitter van
het platform) en leden van Herderewich (Martijn Pijnenburg, John Wetzels, Ed van der
Heijden en Matty Moggré) zijn hierover in gesprek gegaan en zo is er een samenwerking
tot stand gekomen tussen het Stadsmuseum , het Streekarchief, de openbare bibliotheek
en Herderwich met het doel een Historisch Kenniscentrum op te zetten. Een aantal
gunstige omstandigheden, waaronder de wettelijk verplichte aanpassing van de
archiefruimte in het stadhuis, de algehele verbouw van het stadhuis en de verhuizing van
de openbare bibliotheek, heeft dit plan in een stroomversnelling gebracht. In december
2015 is door de voorzitters van het platform, het Stadsmuseum en Herderewich een
intentieverklaring getekend. Het Historisch Kenniscentrum zal een plek krijgen in het
verbouwde stadhuis. In het plan zijn opgenomen: een vergrote archiefruimte, een studieen leesruimte en een auditorium. De bibliotheken van de deelnemende partijen worden in

het zoeksysteem samengevoegd, maar blijven eigendom van de inbrengers. De catalogus
van de bibliotheek van Herderewich is nu al te raadplegen op de website van Herderewich.
De voorzitter geeft tenslotte aan dat er vanwege de werkzaamheden voor het Waterfront
en met name die op Boulevard contact is met het projectbureau en de wethouder om de
waarde van het cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht te houden en de
archeologische vindplaatsen zo veel mogelijk te beschermen.
3. Ingekomen stukken.
De secretaris deelt mee, dat er bericht van verhindering is binnengekomen van de heren J.
Kruizinga, L. Mulder, C. van Zeijl, H. Timmer, J. Mons, R. van Slooten, W. Petersen en H.
Geerlings.
4. Vaststelling notulen ALV 7 april 2015.
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld.
5. Jaarverslag.
Het bestuur krijgt complimenten voor de vele ondernomen acties en de georganiseerde
activiteiten.
Vervolgens wordt Gijsje Verwijs, met de overhandiging van een boeket bloemen, door de
voorzitter bedankt voor haar vele werk als eindredacteur van het Vittepraetje. Ondanks de
vele wisselingen in de redactie is zij in staat gebleken alle zaken betreffende het
kwartaalblad in goede banen te leiden. Sinds kort maakt Ed van der Heijden ook deel uit
van de redactie, Martijn Pijnenburg is contactpersoon van het bestuur in de redactie.
Het jaarverslag 2015 wordt hierbij vastgesteld.
6. Financieel verslag.
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2015. Er worden door
de vergadering geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
Het positieve saldo bedroeg op 1 januari 2015 € 7.876,17 en was op 31-12-2015
opgelopen tot € 10.934,12. Er wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3.057,95.
7. Verslag van de kascommissie; samenstelling kascommissie 2017.
De kascommissie bestaat uit de heer T. Hop en mevrouw J. Spaan-Foppen. De heer Hop
brengt verslag uit. De boekhouding is gecontroleerd en er is vastgesteld, dat:
 De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 De boekhouding zeer overzichtelijk is en keurig verzorgd is.
 Alle facturen in orde zijn bevonden.
 De penningmeester vele werkzaamheden heeft verricht bij het overzichtelijk
houden van de boekhouding.
De kascommissie stelt de deelnemers van 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 2015.
Onder applaus wordt overeenkomstig het voorstel van de kascommissie besloten.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit mevrouw J. Spaan-Foppen en de heer J. van den
Ham.
8.

Begroting 2016.

De penningmeester geeft een toelichting op de meest in het oog lopende posten.
De inkomsten zijn in de begroting krap begroot.

Het aantal leden waarop de begroting is gebaseerd is bewust laag gehouden. Dit terwijl
het aantal leden een lichte stijging vertoont.
De drukkosten van het kwartaalblad het Vittepraetje zijn hoger dan voorheen. Leden en
instellingen die het Vittepraetje toegezonden krijgen, hebben het verzoek gekregen de
portokosten zelf te betalen of te kiezen voor de digitale versie van het Vittepraetje,
waarmee we de portokosten hopen te verlagen. Dat is echter niet verwerkt in de
begroting.
Het begrote bedrag voor sponsoring van het Vittepraetje ten bedrage van € 2000,= is
voor de helft reeds toegezegd.
De verhuur van de Vischpoort loopt uitstekend en dit brengt naar verwachting meer
inkomsten met zich mee dan begroot.
De subsidies voor de Vischpoort en de vuurtoren zijn toegezegd. Deze bedragen zijn
ongeveer gelijk aan de huurkosten.
Ter betaling van de contributie zal geen gebruik gemaakt gaan worden van een
(automatische) incasso. De ervaring leert dat veel leden een hoger bedrag dan € 17,50
per jaar betalen. Dat brengt extra inkomsten met zich mee en weegt op tegen het extra
werk ten gevolge van wanbetaling.
De leden van de kascommissie spreken wel hun zorgen uit over de begroting maar, met
de maatregelen die het bestuur zal treffen, spreken ze de hoop uit dat de begroting
gerealiseerd kan worden.
De overgelegde begroting 2016 wordt door de ALV goedgekeurd.
9. Bestuurssamenstelling 2016/aftreden bestuurslid/benoeming nieuw bestuurslid.
Jan Mons heeft in december 2015 te kennen gegeven dat hij als bestuurslid van
Herderewich wilde stoppen. Het bestuur is Jan zeer erkentelijk voor de vele
werkzaamheden die hij, als secretaris, voor de vereniging heeft verricht. Jan heeft de
diverse werkzaamheden kundig en op precieze wijze uitgevoerd. De overdracht van het
secretariaat aan de nieuwe secretaris is op een goede wijze verlopen.
Na een bezoek aan de Sjoel in Elburg heeft het bestuur afscheid genomen van Jan in een
naburig restaurant. De voorzitter heeft hem voor zijn jarenlange inzet bedankt en hem
een cadeau overhandigd.
De voorzitter geeft vervolgens aan dat John Wetzels sinds mei 2015 als aspirantbestuurslid de bestuursvergaderingen heeft bijgewoond en per januari 2016 de
werkzaamheden van de secretaris heeft overgenomen. John heeft zich in het laatste
Vittepraetje al voorgesteld. De ALV gaat onder applaus akkoord met de benoeming van
John Wetzels tot bestuurslid van de vereniging.
10. Rondvraag.
Joop Kooiman heeft per emailbericht aandacht gevraagd voor mogelijk de laatste
herdenking van WO I in 2018. Hij nodigt het bestuur ter vergadering uit nog dit jaar met
een voorstel te komen hoe Herderewich aan deze herdenking gaat deelnemen. Het
Belgenkamp en het Ereveld op de Oosterbegraafplaats kunnen aanknopingspunten zijn
voor een plan. Het bestuur neemt het voorstel in overweging. Tevens geeft Joop
Kooiman enkele aandachtspunten mee voor de opmaak van het volgende Vittepraetje.
Ook Piet Stellingwerf maakt enkele kanttekeningen bij de lay-out van het vernieuwde
Vittepraetje. Het bestuur, dat zelf ook wat kleine kritische opmerkingen heeft over de
opmaak van het verenigingsblad, zal de opmerkingen meenemen naar het overleg met
de redactie, de vormgever en de drukker.
Piet Stellingwerf maakt zich ook zorgen over de communicatie vanuit de vereniging door
middel van de digitale Nieuwsbrief. De digitale Nieuwsbrief kan slechts ontvangen
worden door leden waarvan Herderewich over het emailadres beschikt. Ongeveer de helft
van de leden ontvangt deze Nieuwsbrief daardoor niet. Martijn Pijnenburg geeft aan dat
de Nieuwsbrief als een reminder moet worden gezien. De meeste zaken die in de digitale
Nieuwsbrief worden vermeld staan ook op de website van Herderewich. Daardoor wordt

de groep ontvangers van deze berichten een stuk groter. Leden zonder computer kunnen
veel van de informatie en aankondigingen van lezingen en andere activiteiten via de
Stentor of plaatselijke weekbladen vernemen. Het per post versturen van de Nieuwsbrief
is uit kostenoverweging niet haalbaar. In het volgende Vittepraetje zal opnieuw een
oproep aan de leden gedaan worden om het emailadres door te geven.
Er blijkt behoefte aan meer informatie over de beschikbare literatuur over de
geschiedenis van Harderwijk. Op de website staat de catalogus van de bibliotheek van
Herderewich vermeld. Wat ontbreekt is een overzicht van de inhoudsopgaven van alle
jaargangen van de Vittepraetjes en haar voorganger. In het bestuur is er over gesproken
een dergelijke inventarisatie te maken. Karel Uittien geeft aan over een catalogus van
alle artikelen, gepubliceerd in het Vittepraetje, te beschikken. Als het bestuur over dit
bestand kan beschikken, zal het er voor zorg gedragen dat het op de website wordt
geplaatst. Tevens wordt gevraagd of de mogelijkheid bestaat in de nabije toekomst foto’s
en titels van artikelen op een Beeldbank te plaatsen. Teun Hop verwijst naar de
oudheidkundige vereniging van Ermelo. Het bestuur zal zich hierover laten informeren.
De suggestie wordt gedaan om de leden van Herderewich een lidmaatschapsnummer te
verschaffen dat bij de contributiebetaling moet worden vermeld. Dit zal een snellere
verwerking tot gevolg hebben. De penningmeester geeft aan dat nu het vermelden van
de postcode en het huisnummer wordt gevraagd, feitelijk een soort
lidmaatschapsnummer.
Martijn Pijnenburg verzoekt de aanwezigen om foto’s en afbeeldingen ten behoeve van
het Vittepraetje groot aan te leveren. Dit verhoogt de afgedrukte kwaliteit.
Wim Buitenhuis zoekt een reserve-bezorger voor het Vittepraetje in de wijk
Tweelingstad. Janny Spaan-Foppen geeft aan dat ze als reserve staat genoemd en dus
altijd gevraagd kan worden.
11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter 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, 12 april 2016.
De secretaris,

De voorzitter,

John Wetzels

Matty Moggré

