
 
 
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Herderewich, 6 oktober 2020 
 
 
De voorzitter van Herderewich, Matty Moggré verwelkomt de aanwezigen. Vanwege de Lock-down kon de geplande 
reguliere Algemene Ledenvergadering in april geen doorgang vinden. Het bestuur heeft ook getwijfeld om de 
uitgestelde ALV  nu door te laten gaan. Met in acht neming van de maatregelen blijkt het mogelijk in kleinere kring te 
vergaderen. Het bestuur is dan ook verheugd dat u er bent. 
 
Voorafgaand aan de bespreking van de agenda praat Corien van der Meulen, directeur van het Stadsmuseum, de 
aanwezigen bij over de renovatie en herinrichting van het museum. Het betreft een groot project. De verbouwing 
verloopt goed. De benedenverdieping blijft gratis toegankelijk en biedt o.a. ruimte aan wisselende tentoonstellingen. 
Ook de gerenoveerde museumwinkel blijft op dezelfde plek. De museumbezoekers zullen beneden ontvangen 
worden en door het bekijken van een film worden meegenomen in het verhaal over de historie van de stad. Om de 
verhaallijn, aan de hand van 12 personages, in het museum goed tot uitdrukking te laten komen wordt er hard 
gewerkt om er aansprekende objecten bij te zoeken. De personages krijgen als bronzen beeld of object ook een plek 
in de oude binnenstad. Er ontstaat zo een link tussen het museum en historische plekken in de stad.                                            
Tijdens de verbouwing is het pand gestript en worden allerlei oude details weer zichtbaar, zoals bewerkte plafonds, 
ornamenten en schouwen. Bij de inrichting van de afdelingen over de historie wordt o.a. samengewerkt met het 
Streekarchivariaat en het Rijksmuseum. Belangrijke stukken als de oorkonde waarin Harderwijk stadsrechten krijgt 
en de oorkonde waarin Harderwijker handelaren in de Hanze handelsrechten op Schonen verkrijgen, zullen (tijdelijk) 
pronkstukken zijn. Ook een portret van een Indië-militair gemaakt door schilder Isaac Israëls krijgt een plek. Het 
museum is nog op zoek naar bepaalde objecten: een 19e -eeuws uniform of helm van een KNIL-militair, een 
gewichtendoosje van de oude Munt, een scheepsmodel van een kogge, een vooroorlogs shirt van VVOG of 
voetbalschoenen.  Deze objecten kunnen ook in bruikleen worden afgestaan. De heropening van het museum zal in 
april 2021 plaatsvinden. 
 
De voorzitter dankt Corien voor de presentatie waardoor de aanwezigen een goed beeld hebben gekregen van de 
opzet en invulling van de herinrichting van het Stadsmuseum. 
 
Vervolgens stelt de voorzitter voor om de 30 aanwezigen met elkaar kennis te laten maken door een korte introductie 
van zichzelf. Dit levert, naast kleine anekdotes, veel informatie op over de aanleiding of beweegredenen van deze 
leden op om lid te zijn van Herderewich. Tevens worden diverse suggesties gedaan om de historie levend te houden. 
Bovendien schept deze kennismaking een verbinding tussen de leden. 
 
Daarna is het tijd voor het zakelijke deel van de bijeenkomst. 
 
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Notulen  
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019.De notulen worden, met 
dank aan de secretaris, vervolgens goedgekeurd. 
 
3.Jaarverslag 2019   
Het jaarverslag wordt globaal doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Daarna wordt het jaarverslag 
vastgesteld. Het is, met name voor de secretaris, altijd weer een hele klus dit verslag te maken! Dank! 
 
4. Financieel verslag 2019  
De kascommissie, bestaande uit de heren J. Kooiman en E. Jacobs, heeft per brief aangegeven dat bij controle van de 
stukken is gebleken dat de boekhouding transparant en overzichtelijk is. De kascommissie beveelt de 
ledenvergadering aan om de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer. De ALV geeft  
goedkeuring aan het gevoerde financieel beleid. Het financieel verslag wordt vervolgens vastgesteld. 
 
 

  



 
 
 
5. Benoeming kascommissie 
Tot lid van de kascommissie 2021 worden benoemd: de heren E. Jacobs en M. Dirksen. 
 
6. Begroting 202o en begroting 2021  
De ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2020. Naar aanleiding van de begroting 2021 wijst 
mevrouw M. Brielsman erop dat de advertentieopbrengsten van het Vittepraetje zeer beperkt zijn t.o.v. de geraamde 
kosten van het Vittepraetje. In deze uitgavenpost zijn echter ook de kosten van het Jaarboek opgenomen. Bovendien 
is het Vittepraetje voor de meeste van de bijna 600 leden het enige contact met de vereniging. Aanwezige leden 
geven aan dat de contributie wellicht verhoogd kan worden. Het bestuur zal zich buigen over een mogelijke 
contributieverhoging in 2022. 
 
7. Verkiezing bestuursleden  
Dennis Koning is gestopt als bestuurslid en penningmeester. Het bestuur heeft Gerrit Visscher bereid gevonden hem 
op te volgen en draagt hem voor als nieuwe penningmeester. Hij heeft ervan afgezien de Algemene 
Ledenvergadering bij te wonen vanwege het rondwarende virus en zijn kwetsbare positie als eigenaar van een 
administratiekantoor. Willem van Sonnen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid en medebeheerder van de 
Vischpoort. Hij volgt Karel Kok als bestuurslid op. John Wetzels is aftredend en stelt zich herkiesbaar. De vergadering 
stemt onder applaus in met de benoeming van het drietal.  
 
8. Activiteiten 
Vanwege Covid-19 hebben er dit jaar geen activiteiten en lezingen plaatsgevonden. De Vischpoort zal dit kalender- 
jaar ook niet meer geopend worden. Alle activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding moesten helaas 
ook worden afgelast. Het bevrijdingsmagazine kon toch nog verschijnen. De voorzitter vraagt de aanwezigen om 
suggesties te doen voor activiteiten na de Covid-19-periode. Gedacht wordt aan een activiteit bij de heropening van 
het Stadsmuseum. Het organiseren van een Vertelcafé over vroeger is een mogelijkheid om oude verhalen niet 
verloren te laten gaan Daarnaast worden onderwerpen aangedragen voor het Vittepraetje: beschrijvingen van de 
historie van gebouwen als het vroegere Militair Hospitaal, het oude Kantongerecht, het patriciërs-huis waarin het 
museum gevestigd is, het Pelikaenhuis in de Hondegatstraat en verhalen over de vroegere bewoners van deze 
gebouwen. Harderwijker bedrijven die 100 of meer jaren bestaan kunnen ook onderwerp voor een artikel zijn. De 
maximale lengte van artikelen in het Vittepraetje (5 pagina’s) is ook een punt van aandacht. Langere artikelen kunnen 
in het Jaarboek worden gepubliceerd. Exemplaren van het Vittepraetje zullen volgens een wisselend schema, na 
coronatijd, in openbare gebouwen op leestafels worden neergelegd. De aanwezige leden complimenteerden de 
redactie van het Vittepraetje met de uitgave van het prachtige kwartaalblad. 
 
9. Rondvraag 
Voorafgaand aan de vergadering zijn geen vragen bij de secretaris binnengekomen. Spontane vragen worden door 
de aanwezigen niet meer gesteld. 
 
10. Sluiting 
Matty Moggré bedankt de aanwezige leden voor hun belangstelling en sluit om 21.30 uur de vergadering. 
 
 
De secretaris heeft afmeldingen voor de ledenvergadering ontvangen van: mevrouw M. van Lier, mevrouw R. Stratingh, 
mevrouw L. Toom, de heer K. Kok, de heer J. Kooiman, de heer T. Kos en de heer F. Luiting. 
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