Verslag Algemene Ledenvergadering Herderewich, 4 oktober 2022
De voorzitter van Herderewich, Matty Moggré, heet iedereen van harte welkom. De leden zijn in
groten getale naar de vergadering gekomen. Twee bestuursleden zijn afwezig: John Wetzels en
Leen Karssen.
De voorzitter geeft als eerste het woord aan Liek Mulder. Hij houdt een lezing over het Rampjaar
1672. Samen met Anne Doedens heeft Liek een boek geschreven over deze tijd: ‘Moordbranders in
de Republiek. Het Rampjaar door de ogen van Andries Schoemaker, juni 1672-november 1673’.
Geanimeerd schetst hij de ontwikkelingen in deze tijd en zet ze in een internationaal perspectief.
Ook tipt hij een aantal parallellen aan met de hedendaagse tijd. Zijn voordracht wordt met veel
enthousiasme ontvangen.
Na de pauze begint de eigenlijke vergadering.
1. Opening van de vergadering
De voorzitter opent de vergadering en heet nogmaals iedereen welkom. Vanwege de afwezigheid
van de secretaris wordt de verslaglegging gedaan door Anita Raaphorst.
2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 9 (rondvraag) vervalt, er zijn geen vragen binnengekomen. De agenda wordt
vastgesteld.
3. Mededelingen van de secretaris
Er zijn geen mededelingen.
4. Notulen van de ALV van 2021
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2021. Het
verslag wordt, met dank aan de secretaris, vervolgens goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2021
Het jaarverslag wordt doorgenomen. 2021 was een spannend jaar, waarin niet veel activiteiten
mogelijk waren. De ledenvergadering kon wel doorgaan, met inachtneming van extra maatregelen.
Het aantal leden is gegroeid en is nu rond de 630-640.
Het plaatjesalbum was een succes in Harderwijk. Na de Jumbo-actie zijn de albums in eigen beheer
en zonder reclame-uitingen bijgedrukt en het album is nu bij Herderewich en in diverse boekwinkels
te koop voor € 13,95.
De Vischpoort is opgeknapt, evenals de omgeving van de lamp boven in de nok.
Het Historisch Kenniscentrum moest ook dicht blijven, alleen op afspraak was er bezoek mogelijk
van 1 persoon tegelijk.
De werkgroep Genealogie kon ook alleen van uit huis werken.
Nieuwsfeit is dat het Vittepraetje gedigitaliseerd gaat worden, zodat het overal te raadplegen is.
Het Joods erfgoed wil professionaliseren. Er zijn grote plannen voor exposities, gezocht wordt nog
naar inkomstenbronnen.
De werkgroep Hierden houdt op 2 november a.s. weer een bijeenkomst; het programma is divers.
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Iedereen wordt aangemoedigd dan naar het Dorpshuis te komen.
De werkgroep Archeologie gaat woensdag 12 oktober in Drielanden scherven onderzoeken. Als
iemand interesse heeft, kan hij/zij zich melden. Het verslag wordt vastgesteld.

6. Financiën, kascommissies, begrotingen
Onder leiding van onze penningmeester Gerrit Visscher worden de balans en winst- en
verliesrekening doorgenomen. Opmerkingen bij de winst- en verliesrekening:
sommige leden geven naast hun contributie iets extra’s; dat bedrag wordt apart weergegeven in de
post ‘Donaties van leden en derden’. Onder ‘Uitgaven’ worden de kosten voor het jaarboek en het
Vittepraetje gesplitst.
De kascommissie, bestaande uit Martin Dirksen en Jos van Aken, heeft de stukken bekeken. Na
een aantal beantwoorde vragen en steekproeven concluderen zij dat de jaarcijfers op de juiste
manier zijn weergegeven. De kascommissie stelt de ledenvergadering voor om de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De ALV geeft goedkeuring aan het
gevoerde financieel beleid. Het financieel verslag wordt vervolgens vastgesteld. De kascommissie
voor 2023 zal gevormd worden door Jos van Aken en Willem van Eikenhorst.
Gerrit geeft een toelichting bij de begroting 2023. De bijdrage leden is ook nu gesplitst in
contributies en donaties. De verkoop van boeken is iets hoger geschat. Herderewich is bijna uit de
kosten van het drukken van het plaatsjesalbum. Er ligt nog wel een stapel boeken in de Vischpoort
om te verkopen. Misschien een idee voor een Sinterklaascadeau?
Er wordt gevraagd wat de post ‘Groot onderhoud van de Vischpoort’ inhoudt? Gerrit legt uit dat
Herderewich de Vischpoort voor een niet zo hoog bedrag huurt. In de afspraken met de gemeente
staat dat de vereniging de binnenkant onderhoudt en de gemeente de buitenkant.
Een andere vraag betreft de post ‘Energie’, krijgt die nog extra aandacht? Gerrit antwoordt dat de
energiekosten niet zo hoog zijn, dat Herderewich een tegemoetkoming krijgt van de kant van de
gemeente. Dit jaar is er hier al een extra bedrag voor binnengekomen. De begroting wordt
vervolgens vastgesteld.
Een vraag gaat over de contributie: blijft die hetzelfde? De voorzitter antwoordt dat de contributie
vorig jaar al omhoog gegaan is. Dat is voor nu voldoende. Een lid merkt op dat er weinig kosten
gemaakt worden voor een dergelijk grote vereniging, en vraagt of er al eens is overwogen om
mensen die veel doen voor de vereniging ruimer te belonen? De voorzitter antwoordt dat er elk jaar
een barbecue wordt gehouden als bedankje voor deze leden. Het bestuur zal er over nadenken.
Een ander lid vraagt of er niet een pot opgezet kan worden voor leden die het lidmaatschap niet
meer kunnen betalen? De voorzitter vraagt zich af of de leden dat impliciet niet al doen door naast
de contributie iets extra’s te geven. Jeroen Visser biedt aan een lid, dat om financiële redenen afziet
van lidmaatschap, te sponsoren.
7. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat nu uit vijf bestuursleden; dat is eigenlijk te weinig, er is immers veel te doen.
Sophie van Steenderen, conservator van het Stadsmuseum Harderwijk en het Marius van Dokkum
museum en Anita Raaphorst, redactielid van het Vittepraetje, stellen zich beschikbaar als
bestuurslid. Zij stellen zich kort voor waarna de ledenvergadering met applaus instemt met hun
benoeming.
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De huidige voorzitter, Matty Moggré, is na acht jaar aftredend. Zij is in gesprek met een eventuele
opvolger. Deze persoon is echter pas beschikbaar in mei/juni 2023. Tot die tijd wil Matty aanblijven
als interim voorzitter. De ledenvergadering gaat akkoord.
8. Activiteiten
Er zijn nog geen concrete plannen voor 2023 maar die komen zeker nog wel. Zo is het bijvoorbeeld
volgend jaar het ‘Hanzejaar’.
De voorzitter zet op een rij waar de vereniging zich nu mee bezighoudt:
a. Bescherming stadgezicht (bezwaar tegen het restaurant)
b. Omgevingswet
c. Cultureel erfgoed, materieel en immaterieel, op dit moment is het culturele erfgoed niet goed
ondergebracht bij de gemeente
d. Samenwerking met cultureel erfgoedorganisaties
e. Hanzejaar 2023
f. Vittepraetje, een andere naam moet wel een betere naam zijn
g. Archeologie in Vischpoort: kratten met scherven die uitgezocht moeten worden.
h. Genealogie en overige werkgroepen
Gevraagd wordt of iemand van de aanwezigen de bijeenkomst over hoogbouw heeft bijgewoond op
14 september. De vragensteller is wel geweest. De voorzitter stelt voor dat men in zo’n geval, kort
verslag uitbrengt naar de vereniging. Binnenkort is er een bijeenkomst over de binnenstadvisie, het
bestuur zal daar wel vertegenwoordig zijn.
9. Rondvraag
Zoals eerder opgemerkt, zijn er geen vragen binnengekomen.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun belangstelling, nodigt hen uit voor een drankje
bij de bar en sluit om 22.00 uur de vergadering.
De secretaris heeft van 18 leden een bericht van afwezigheid ontvangen te weten: Johan Hijnberg,
Harmen Mons, Inge de Haan, Joop Kruizenga, Herman Brinkman, Ellen Kempers, Herman
Hulleman, Gerrie den Besten, Rina de Vries, Rien en Wim Schut, Ria Kornet, Rob Daamen, Jack
van Zundert, Jannet Doornhof, Govert v/d Boom, John Wetzels en Leen Karssen.
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