Algemene ledenvergadering Herderewich, 11 april 2018
1. Opening
•

•

•
•

Voorzitter Matty Moggré opent de vergadering. Die vindt plaats in de raadszaal. Dat is een
voorrecht van de huurders van ‘het huis van de stad’: zij mogen -uiteraard in overleggebruik maken van de faciliteiten van het stadhuis. Omdat Herderewich deel uitmaakt van
het Historisch Kenniscentrum kunnen we via deze stichting de Raadzaal gebruiken.
Matty vertelt dat het oorspronkelijk de bedoeling was om de opening van het Historisch
Kenniscentrum en het Streekarchief te combineren. Door problemen met de
vochthuishouding is de verhuizing van het Streekarchief uitgesteld tot half mei.
Nog iets wat niet helemaal volgens plan verloopt: de ingebruikname van de digitale tafel.
Die staat er nog niet. Onbekend is wanneer deze er wel staat,.
Tenslotte nog een vervelende mededeling: secretaris John Wetzels kan niet aanwezig zijn.
Hij heeft een ongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis. Als notulist wordt hij vervangen door
aspirant-bestuurslid Jan Ruijne.

2. Notulen
•

Naar aanleiding van de notulen van jaargang 2017: er was de suggestie gedaan om in de
Vischpoort een extra avond voor de leden van Herderewich te houden. Het zou een extra
ontmoetingsmoment moeten zijn. Het bestuur vindt dat geen goed idee. De Vischpoort is
daarvoor te klein en eigenlijk is de ALV ook, naast de lezingen en andere activiteiten, een
ontmoetingsmoment.

3. Jaarverslag 2017
•

•
•

Enkele hoogtepunten: uiteenzetting over de plaats van het Historisch Kenniscentrum. Die
was oorspronkelijk gepland in de andere vleugel van het stadhuis. Maar na veel discussie is
de huidige plek toegewezen. In combinatie met het Streekarchief en een deel van het
boekenbestand van het Stadsmuseum is een uitstekende studielocatie ontstaan.
Vischpoort: loopt heel goed. Wordt vaak gebruikt.
Ledenadministratie: in eerste instantie een daling van 551 naar 538, maar dat is later
omgebogen in een bescheiden succesje: het zijn er nu 568.

4/5. Financieel verslag
•

Joop Kooiman komt naar voren en doet verslag, mede namens Jan van den Ham die niet
aanwezig kon zijn. Hij wijst erop dat in de begroting bij de post ‘Acties’ een bedrag van 150
euro is begroot. En dat terwijl later blijkt dat er 6.500 aan inkomsten en 7.600 euro aan
uitgaven onder deze post zijn weggeboekt. Hoe kan dat? Voorzitter Matty Moggré legt uit
dat een begroting een werkdocument is en dat niet alles voorspelbaar is. Het geld is

•
•

uitgegeven aan de Hanzespecial en er is, nadat het jaar 2017 voorbij was, nog een
toegezegd bedrag van 350 euro binnengekomen. Matty: “Je moet met het geld wat je hebt
zinnige dingen doen. En dat hebben wij gedaan.” Joop miste dit in de toelichting en vraagt
de vergadering of het zo voldoende toegelicht is.
De ALV keurt uiteindelijk het verslag goed.
Dennis Koning gaat volgend jaar Jan van den Ham vervangen als lid van de kascommissie.

6. Begroting
•

•

•

•

Herderewich is benaderd door Anton Daniels om de subsidie in ontvangst te nemen van de
gemeente voor de financiering van het project over het Joodse leven in het Harderwijk van
vóór de Tweede Wereldoorlog. Het is mogelijk om gedigitaliseerde foto’s van alle objecten
van het Joodse leven (badhuis, synagoge, huizen) via een speciaal proces om te zetten in
bewegende beelden. Die beelden worden achter elkaar gezet waardoor de kijker wordt
meegenomen in een route langs de belangrijkste Joodse objecten. Doel: de kijker een
tijdsbeeld te geven van het Joodse leven van toen.
De gemeente Harderwijk heeft 5.000 euro toegezegd. Maar evenals veel sponsoren wil de
gemeente geen geld aan een particulier uitbetalen. Daarom is Anton op zoek naar een
rechtspersoon. Hij heeft gevraagd of het project kan draaien onder de paraplu van
Herderewich.
Vanuit de zaal wordt er op gewezen dat dit niet zonder risico is. “De vereniging mag hier niet
onder lijden.” Waarop de voorzitter reageert: ”Het is ook onze taak om de historie in al zijn
facetten over het voetlicht te brengen.”
Definitieve toezeggingen worden er niet gedaan. De risico’s worden de komende tijd
bekeken. Het bestuur zet de gesprekken met Anton Daniels voort.

7. Verkiezing bestuursleden
•

Voorzitter Matty Moggré en penningmeester Karel Kok worden herkozen voor een volgende
periode van vier jaar. Karel geeft aan dat hij best wat hulp kan gebruiken, bijvoorbeeld in de
vorm van een tweede penningmeester of iemand die de financiële administratie voert
zonder lid te zijn van het bestuur.

8. Verenigingsactiviteiten
•

•

•

Piet Stellingwerf is benoemd tot derde erelid van Herderewich. Omdat Piet ’s avonds een
andere afspraak had is de penning ’s middags uitgereikt. Piet heeft, in verschillende
hoedanigheden, heel veel voor de vereniging gedaan.
Jubileum Herderewich. De vereniging bestaat in 2022 vijftig jaar. Hoe dat te vieren? Vanuit
de zaal komen een aantal suggesties: we moeten de oprichters in het zonnetje zetten, we
moeten de jeugd warm zien te krijgen voor Herderewich, we kunnen een derde deel van de
‘Kroniek van Harderwijk’ publiceren.
Daarnaast vertelt bestuurslid Martijn Pijnenburg over het plan om een nieuwe geschiedenis
van Harderwijk te laten schrijven. “We kunnen er een mooi feest van maken. Maar dat is

•

•

•
•
•

iets tijdelijks. We kunnen ook kiezen voor iets blijvends in de vorm van een boek.” Dat boek
moet dan geschreven worden door iemand van buiten, iemand die met een frisse blik naar
de historie van Harderwijk kijkt.
Rudolf Bosch van het Streekarchief zegt dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om aan
dat boek een website te koppelen. Die website moet dan zo ingericht worden dat ook
kinderen/jongeren zich spelenderwijs in de geschiedenis van de eigen stad verdiepen.
Vanuit de zaal komt de kritiek dat de ALV nu ter plekke moet reageren op twee grote,
belangrijke projecten, te weten het Joodse project en het plan om een nieuw boek onder
auspiciën van Herderewich samen te stellen. Antwoord van Martijn en Rudolf: we kunnen
beide projecten op de huidige website zetten, zodat de leden het na kunnen lezen en zich
een mening kunnen vormen.
Logo Herderewich: wordt aan gewerkt. Het huidige logo oogt gedateerd.
Kelder raadhuis: bij opgravingen is onverwachts een waterput tevoorschijn gekomen. De
werkgroep archeologie volgt de opgraving op de voet.
Kroniek 2017: is over enkele weken beschikbaar.

9. Rondvraag
Niets voor de rondvraag

10. Sluiting
Matty bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en nodigt de leden uit om een kijkje te
nemen in het nieuwe Historisch Kenniscentrum. Bestuurslid Leen Karssen geeft daar een
toelichting en coördineert de verkoop van boeken. De opbrengst gaat -uiteraard- in de
verenigingskas.
De secretaris had de volgende afAfmeldingen zijn ontvangen van: Dhr. J. de Vries, dhr. P. Stellingwerf,
dhr. L. Mulder, dhr. H. en mevr. J. Huijgen, dhr. R. Roos.

