Verslag Algemene Ledenvergadering Herderewich, 21 september 2021

De voorzitter van Herderewich, Matty Moggré, verwelkomt de aanwezige leden. De opkomst van leden is groot.
Vanwege Covid-19 zijn er extra maatregelen genomen en blijft voorzichtigheid geboden. Een speciaal woord
van welkom is er voor zeven nieuwe leden. Zij stellen zich kort aan de vergadering voor. Vervolgens
introduceert de voorzitter de bestuursleden. Bestuurslid Jan Ruijne deelt de aanwezigen mede dat hij, vanwege
drukke werkzaamheden, helaas heeft moeten besluiten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Hij geeft aan over
enige jaren graag terug te keren in het bestuur. De voorzitter bedankt Jan voor zijn inzet in de afgelopen
periode.
Voorafgaand aan de bespreking van de agenda is er een feestelijk moment: Joop Kooiman wordt vanwege zijn
verdiensten door het bestuur benoemd tot erelid van Herderewich. De voorzitter spelt hem, onder toeziend oog
van zijn vrouw, de gouden koggespeld op en memoreert de activiteiten die Joop zowel binnen als buiten de
vereniging heeft verricht, met name in het kader van het levend houden van de historie van Harderwijk.
Genoemd worden o.a.: het digitaliseren van meters boeken en krantenknipsels voor het toenmalig Veluws
Museum; het schrijven van artikelen, als redactielid, voor het verenigingsblad; het rondbrengen van het
verenigingsblad; het in boekvorm publiceren van een onderzoek naar de calicotfabriek in Harderwijk. Op zijn
initiatief zijn ook enkele gedenktekens geplaatst: een wandplaat bij hotel Baars ter herinnering aan de
bevrijding van Harderwijk; een vloedsteen ter herinnering aan de watersnoodramp in 1916. Joop is nog
wekelijks te vinden in het Historisch Kenniscentrum als gastheer voor bezoekers die er komen voor informatie
en studie. Hij werkt ook mee aan het rubriceren en catalogiseren van boeken en ander studiemateriaal. Joop
geeft aan verrast en vereerd te zijn met de benoeming tot erelid.
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. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 oktober 2020
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2020. Het verslag wordt,
met dank aan de secretaris, vervolgens goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag geeft de voorzitter aan dat
het zeer de moeite waard is het vernieuwde Stadsmuseum te bezoeken.
3.Jaarverslag 2020
Het jaarverslag wordt globaal doorgenomen, o.a. aan de hand van diverse filmpjes en foto’s, met een korte
toelichting: het Historisch Kenniscentrum is op maandag- t/m donderdagmiddag geopend. De bibliotheek
beschikt over veel boeken en documentatiemateriaal. Dat is tijdens de openingsuren te raadplegen voor studie
en onderzoek. De Stichting Joods Erfgoed breidt de expositie in de oude synagoge steeds verder uit. Te zien zijn
o.a.: korte documentaires over Joodse families en animatiefilmpjes over de synagoge, het Joodse schooltje en
verenigingsgebouw en de Joodse begraafplaats. Helaas was er een probleem met het geluid, waardoor het geen
zin had het filmpje van de opgravingen te vertonen. Er worden over het jaarverslag 2020 geen op- of
aanmerkingen gemaakt. Het jaarverslag wordt vastgesteld.
4. Financieel verslag 2020/begrotingen
Penningmeester Gerrit Visscher geeft een toelichting bij het financieel verslag over het jaar 2020 . De
kascommissie, bestaande uit Evert Jacobs en Martin Dirksen, heeft per brief aangegeven dat bij controle van de
stukken is gebleken dat de boekhouding transparant en overzichtelijk is. Evert licht de bevindingen van de
kascommissie toe. De kascommissie beveelt de ledenvergadering aan om de penningmeester te déchargeren
voor het gevoerde financiële beheer. De ALV geeft goedkeuring aan het gevoerde financieel beleid. Het
financieel verslag wordt vervolgens vastgesteld.

De balans en de begrotingen over de jaren 2021 en 2022 worden besproken. Bij de begroting 2021 wordt
vermeld dat de door Herderewich aangevraagde jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor 2021, ten bedrage van €
3000,=, is ontvangen. De begroting wordt voorgelegd en door de vergadering vastgesteld. In de begroting voor
2022 wordt ook uitgegaan van een gemeentelijke subsidie van € 3000,=; bovendien is de contributieverhoging
op voorhand in de begroting opgenomen. De begroting 2022 wordt goedgekeurd. Stijgende kosten hebben het
bestuur doen besluiten een contributieverhoging aan de ledenvergadering voor te stellen. Het voorstel is de
contributie per jaar te verhogen van € 17,50 naar € 19,50. Waarom geen € 20,- ? De voorzitter merkt op dat veel
leden vrijwillig al een hoger bedrag betalen. De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde
verhoging.
5. Benoeming kascommissie
Tot lid van de kascommissie 2022 worden benoemd: Martin Dirksen en Jos van Aken.
6. Vaststelling nieuwe statuten van de vereniging
De redenen voor de wijziging van de statuten zijn met name de naamsverandering van Oudheidkundige
Vereniging Herderewich in Historische Vereniging Herderewich en de nieuwe Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen. Bovendien is het artikel over het aanleggen van verzamelingen door Herderewich uit de
statuten geschrapt. Voor het aanbieden van verzamelingen verwijst Herderewich door naar het Stadsmuseum.
Ook de passage over minderjarige leden is geschrapt.
Egbert Mekenkamp geeft de vergadering ter overweging mee om bij artikel 11, lid 7, bij het stemmen over de
verkiezing van personen, als de stemmen staken, niet het lot te laten beslissen, maar de stemming over te doen.
Deze situatie is echter zelden voorgekomen, aangezien het iedere keer heel veel moeite kost leden bereid te
vinden een bestuursfunctie te aanvaarden. Bij stemming over dit amendement is de uitslag 3 voor, 24 tegen. De
overige leden onthouden zich van stemming. De voorgestelde wijziging wordt afgewezen. Egbert stelt ook voor
om een stemming over personen altijd schriftelijk te laten plaatsvinden om zodoende niemand in verlegenheid
te hoeven brengen. De statuten geven de voorzitter al de mogelijkheid om een stemming schriftelijk te houden
en de vergadering vindt het om die reden niet noodzakelijk het schriftelijk stemmen over personen expliciet in
de statuten te laten opnemen. De voorgestelde vernieuwde statuten worden door de vergadering zonder
wijzigingen aangenomen.
7. Bestuurssamenstelling
Er zijn statutair geen bestuursleden aftredend. Jan Ruijne heeft zijn bestuursfunctie neergelegd, blijft redactielid
van het Vittepraetje en medeorganisator van de Harderwijker Geschiedenisquiz. De voorzitter doet een oproep
aan de leden zich aan te melden als bestuurslid of als lid van een van de werkgroepen. In 2022 viert
Herderewich het 50-jarig jubileum. Wie wil meedenken in de werkgroep jubileum? Als dank voor de verrichte
werkzaamheden ontvangen de bestuursleden van Matty een roos.
8. Activiteiten
Vanwege de geldende maatregelen zijn er geen grote bijeenkomsten gehouden in het afgelopen jaar. In het
kader van “De maand van de geschiedenis” zal op 10 november voor de vierde maal de Harderwijker
geschiedenisquiz worden gehouden. Vorig jaar werd, vanwege Covid-19, de quiz in de Harderwijker Courant
gepubliceerd. De organisatie is dit jaar in handen van Herderewich, het Rondeel, het Bakkerijmuseum en de
Vischafslag/Botterstichting. De teams spelen via een wisselprogramma zowel in het Bakkerijmuseum als in de
Vischafslag. Teams van 3, 4 of 5 personen kunnen zich aanmelden bij Jan Ruijne. (janruijne@hotmail.nl) Het
inschrijfgeld bedraagt € 5,= per persoon.
De voorzitter doet een oproep aan de leden om voorstellen voor lezingen aan te dragen en/of artikelen te
schrijven voor het Vittepraetje of mogelijke onderwerpen aan te dragen bij de redactie. Het Vittepraetje, het
verenigingsblad van Herderewich, wordt door de aanwezige leden gewaardeerd met een applaus.
9. Rondvraag
Voorafgaand aan de vergadering zijn geen vragen bij de secretaris binnengekomen. Jan Albert Kram is benieuwd
naar de stand van zaken met betrekking tot de verbouwing van het restaurant naast de Vischpoort. Hij heeft
hierover al eerder gecommuniceerd met het bestuur. De vraag is of de gemeente zich voldoende bewust is van
haar taak om het beschermde stadsgezicht op vele plekken in de binnenstad te waarborgen. Volgens de
voorzitter is er in een vergadering van deskundigen van de CRK toestemming voor de bouwplannen gegeven. In
deze vergadering hebben geen burgers zitting. In de algemene vergadering van de Commissie Ruimte en
Kwaliteit, waarin ook een afgevaardigde van Herderewich zitting heeft, is het plan niet aan de orde geweest.
Het bestuur zal de ontwikkelingen blijven volgen en aandringen op een scherpe controle van de
bouwvoorschriften als de bouw is gerealiseerd.

10. Sluiting
Matty Moggré bedankt de aanwezige leden voor hun belangstelling, nodigt hen uit voor een drankje bij de bar
en sluit om 21.30 uur de vergadering.

De secretaris heeft afmeldingen voor de ledenvergadering ontvangen van: Y. de Haan, R. de Vries, C. van der Meulen,
D. Maes Broekema, L. Schuijl, M. van Lier, D. van Liempt, M. Dirksen, R. Roos, W. Petersen, A. Daniëls, J.P. Hijnberg en
J. Kruizinga.
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