Verslag Algemene Ledenvergadering Herderewich, 9 april 2019

De voorzitter van Herderewich, Matty Moggré verwelkomt de aanwezigen. Zij dankt het bestuur en de vrijwilligers
van de Vischafslag voor de gastvrijheid. Voorafgaand aan de ledenvergadering verzorgt Fred Zoer van de Vischafslag
een korte, boeiende en vermakelijke lezing over allerlei wetenswaardigheden met betrekking tot de vischafslag, de
scheepshellingen, de vissersvloot en de visserijtechnieken. Na een korte pauze en de mogelijkheid om de botterloods
te bezoeken opent de voorzitter de algemene ledenvergadering.
1. Opening van de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen
Naar aanleiding van de notulen wordt door de voorzitter medegedeeld dat het bestuur, op advies van de
ledenvergadering 2018, als medeoprichter gekozen heeft voor een aparte stichting voor het behoud van het Joods
Erfgoed. Tevens wordt aangekondigd dat Karel Kok de functie van penningmeester, na meer dan 4 jaar, per 1 januari
2019 heeft neergelegd. De voorzitter bedankt hem met een attentie voor al zijn inspanningen om de kas op orde te
houden en te waken over de financiën. Geconstateerd wordt dat hij daar zeer in geslaagd is. Hij blijft wel huismeester
van de Vischpoort.
De notulen worden vervolgens goedgekeurd.
3.Jaarverslag 2018
De voorzitter geeft aan dat een uitbreiding van het bestuur noodzakelijk is geworden vanwege de toename van de
activiteiten en werkzaamheden van het bestuur. Onder agendapunt 7 wordt hierop teruggekomen.
Het jaarverslag wordt globaal doorgenomen. Daarna wordt het goedgekeurd.
Intermezzo
Op verzoek van het bestuur informeert Corien van der Meulen, directeur van het Stadsmuseum, de aanwezigen over
de nieuwe plannen voor de presentatie van de stadsgeschiedenis in het museum. De vernieuwing wordt mogelijk
door de beschikbaarheid van een substantieel geldbedrag verkregen via de Bankgiroloterij en verstrekte subsidies
door verschillende overheden en organisaties.
Met ondersteuning door een extern bureau is er een bidboek gemaakt. Het museumconcept voor de afdeling
stadsgeschiedenis bestaat uit 12 vensters, die staan voor verschillende tijdvakken. Elk venster wordt door een
persoon en een voorwerp gesymboliseerd. De bezoeker kan in een aantal vormen kennis maken met deze historische
figuur: door een introductiefilm te bekijken, door een afdeling in het museum te bezoeken en door een historische
plek in de binnenstad te bezoeken. Telkens weer ontmoet de bezoeker dezelfde 12 historische figuren en hun
bijbehorende voorwerp. Zo ontstaat feitelijk een combinatie van een museum en een “openluchtmuseum” in de
binnenstad.
4. Financieel verslag 2018
Het financieel verslag wordt kort toegelicht. De leden van de kascommissie, de heren J. Kooiman en D. Koning ,
geven aan dat bij controle van de stukken is gebleken dat de boekhouding transparant en overzichtelijk is. In een
nadere beschouwing van de resultatenrekening geven zij o.a. aan dat de kosten in de hand zijn gehouden en het
bestuur ruim binnen de begroting is gebleven. Herderewich beschikt over een geoormerkte reserve voor
evenementen als het 50-jarig bestaan en heeft daarnaast nog meer financiële reserves. De kascommissie geeft het
bestuur ter overweging mee de jaarlijkse reserve voor de viering van het 50-jarig bestaan te verhogen en in 2019 een
extra activiteit voor de leden te organiseren. De kascommissie beveelt de ledenvergadering aan om de
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer. De ALV geeft vervolgens goedkeuring aan het
gevoerde financieel beleid.
5. Benoeming kascommissie
Tot lid van de kascommissie 2020 worden benoemd: de heren J. Kooiman en E. Jacobs. Reserve-lid is de heer W. van
Eikenhorst.

6.Begroting 2019
Dennis Koning, de opsteller van de begroting 2019, geeft een korte uitleg en licht de begroting 2019 verder toe. De
indeling van de posten op de nieuwe begroting is enigszins gewijzigd. De ledenvergadering gaat vervolgens akkoord
met de voorgestelde begroting.
7. Verkiezing bestuursleden
Leen Karssen is volgens rooster aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar en wordt door de leden met algemene
instemming herkozen. Het bestuur draagt Jan Ruijne en Dennis Koning als nieuwe leden van het bestuur ter
benoeming voor. Beiden hebben al geruime tijd allerlei taken binnen de vereniging op zich genomen. Jan Ruijne is
inmiddels toegetreden tot de redactie van het Vittepraetje en Dennis Koning heeft zich verdiept in de financiën en is
de opsteller van de nieuwe begroting. Beide heren worden, na een introductie van hun kant, door de
ledenvergadering gekozen.
8.Mededelingen
De voorzitter stelt Désirée van Liempt als nieuw lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan de leden voor. Zij is
de opvolger van Piet Stellingwerf die jarenlang namens Herderewich lid van deze commissie is geweest. Désirée
vertelt in het kort wat haar drijfveren zijn geweest om van deze gemeentelijke commissie deel uit te gaan maken.
De leden worden opgeroepen om emailadressen aan de secretaris door te geven, opdat zij de digitale nieuwsbrief
toegestuurd kunnen krijgen. In deze nieuwsbrief wordt informatie opgenomen over activiteiten van Herderewich en
andere verenigingen of instellingen die zich bezig houden met de historie van Harderwijk.
Voorzitter Matty Moggré kondigt nog enkele activiteiten voor de komende periode aan. Tot 30 april is er in het Huis
van de Stad een expositie van archeologische vondsten, opgegraven door John ten Pierick op de Boulevard en in het
Waterfront, te zien. 24 mei: stadswandeling voor leden van Herderewich; eind mei bijeenkomst over Hierdens
Erfgoed in het Dorpshuis in Hierden; 18 juni: lezing over de Catharinakapel in deze kapel; 13, 14 en 15 september:
Open Monumentendagen ( Zie voor uitgebreide informatie Vittepraetje nummer 2 en de nieuwsbrieven).
In 2020 zal 75 jaar bevrijding gevierd gaan worden. Er is een stuurgroep bestaande uit leden van het Platform
Historisch Harderwijk gevormd om de activiteiten in dit kader te coördineren.
9. Rondvraag
Voorafgaand aan de vergadering zijn geen vragen bij de secretaris binnengekomen. Spontane vragen of
opmerkingen zijn natuurlijk welkom.
De suggestie wordt gedaan om nieuwe leden te werven door te flyeren in het Waterfront. Het bestuur zal hierover
nadenken. De gemeente organiseert elk jaar een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Daar is Herderewich
vertegenwoordigt met promotiemateriaal.
Door Wim Buitenhuis wordt opgemerkt dat het herstelde bastion en de Kiekmure steeds vaker worden ontsierd door
geparkeerde motoren. Het bestuur zal de gemeente en stadstoezicht hierover benaderen.
Joop Kooiman moedigt de aanwezigen aan om de schilderingen in de Grote Kerk op de steigers van dichtbij te gaan
bekijken. Deze kans doet zich bijna nooit voor en het is een fantastische ervaring.
Het vernieuwde Oude Stadhuis zal waarschijnlijk in juni worden opengesteld.
10. Sluiting
Matty Moggré bedankt de aanwezige leden voor hun belangstelling en sluit tegen 22.00 uur de vergadering.

De secretaris heeft afmeldingen voor de ledenvergadering ontvangen van: mevrouw M. van der Heijden, de heer R.
Beute, de heer B. Companjen, de heer L. Mulder en de heer J. de Vries.

De secretaris,
John Wetzels
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