Mededelingen
HISTORISCHE VERENIGING ZIJN WE SAMEN !
Geachte leden,
Hierbij ontvangt u een uitnodiging voor de statutair verplichte jaarvergadering, waarin u de
gelegenheid krijgt om het beleid van uw bestuur in het afgelopen kalenderjaar te bespreken
en te beoordelen. Geheel in de trant van het ingezette streven om terug te gaan naar de
meest elementaire zaken van onze historische vereniging deze keer het jaarverslag in
Mededelingen. De lezingen en het Historisch Tijdschrift vormen in de praktijk de ruggengraat
van de vereniging. De meeste leden vinden dat prima zo. Relatief weinig leden zijn
daarnaast actief in een aantal werkgroepen.
Het geval wil dat er maar liefst drie van de vier aftredende leden hebben aangekondigd zich
niet (opnieuw) herkiesbaar te stellen. Met het vertrek van een niet vervangen bestuurslid in
2016 houdt dit in dat er maar liefst vier nieuwe bestuursleden nodig zijn, waaronder een
penningmeester. Als de taken met betrekking tot de huidige activiteiten goed verdeeld
worden binnen een bestuur van negen personen, betekent bestuurslid zijn van 'Jan van
Arkel' geen zware belasting.
Wij roepen u daarom op om serieus na te denken over in hoeverre u als lid iets voor de
vereniging kunt betekenen, als bestuurlid of als bestuursondersteuner.
Per slot van rekening maken we samen de historische vereniging!
Met hartelijke groet,
Sybren Gerlofsma
bestuursvoorzitter
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UITNODIGING
aan de leden van hist. ver. 'Jan van Arkel' voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering, te houden op dinsdag 10 april 2018 om 19.30 uur in
Café Paatje in de Stadskazerne te Kampen
AGENDA LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering 11 april 2017
4. Verantwoording algemeen beleid in het jaar 2017
a. algemeen

b. bestuurlijk

c. lezingen d. Historisch Tijdschrift e. werkgroepen

5. Verantwoording financieel beleid in het jaar 2017
a. toelichting

b. controle

c. begroting 2018

6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Bestuurssamenstelling
• Jan van Lente en John Wezenberg (penningmeester) zijn aftredend en statutair niet
herkiesbaar; zij wensen geen gebruik te maken van uitzonderlijke verlenging.
• Neel Wijshake-Emmerik en Theo Nieuwenhuizen zijn aftredend. Hiervan stelt alleen
Theo Nieuwenhuizen zich herkiesbaar
8. Toekomstplannen
a. locatie lezingen
b. huisvesting
9. Rondvraag
10. Sluiting

Hierna: HUISKAMERBIJEENKOMST
- onderling contact in ongedwongen sfeer
- korte persoonlijke presentaties mogelijk (max. vijf minuten)
- 1 consumptie gratis
- verkoop tweedehands boeken

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 11 april 2017.
Aanwezig zijn ca. 32 leden.
1. Opening
Voorzitter Sybren Gerlofsma opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Dit jaar is het
jaarverslag in een boekje onder de leden verspreid.
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2. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag van de ledenvergadering van 12 april 2016 wordt zonder opmerkingen en of
aanpassingen vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag waren er geen opmerkingen.
3. Algemeen jaarverslag 2016 (secretaris)
Dit jaarverslag wordt zonder nadere opmerkingen vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2016 (penningmeester)
De penningmeester geeft in het kort toelichting op de jaarcijfers. Op de balans zijn de crediteuren
hoger in 2016 dan in 2015. Dit komt door een toegepaste reservering voor apparatuur om onze data
te kunnen opslaan. Er worden geen vragen over de begroting gesteld. Opgemerkt wordt dat het
vanwege risicospreiding mogelijk zinvol is om ons spaargeld te verdelen over twee banken. De
penningmeester antwoordt dat hiervoor op dit moment geen noodzaak is.
5. Verslag kascontrole
De kascontrole over het jaar 2016 is uitgevoerd door Ed Last en Theo van Mierlo. Zij laten via een
schriftelijke verklaring dat de kas in orde is bevonden. Hierop wordt door de vergadering decharge
verleend aan bestuur en penningmeester.
6. Benoeming kascommissie
Ed Last heeft dit jaar voor de 2e keer de kascontrole verricht en is reglementair aftredend. Theo van
Mierlo wordt voor een tweede maal herbenoemd. Matthijs Brug, die reserve was, wordt benoemd als
tweede lid. Wim van Werkhoven stelt zich beschikbaar als reserve.
7. Bestuursverkiezing
Johan Prins wordt door de leden herkozen als bestuurslid. Als bestuur hebben we pas op de plaats
gemaakt. Zodra we meer duidelijkheid hebben over o.a. het functioneren binnen de Stadskazerne ,
kan hierop beleid worden gemaakt en zal het bestuur mogelijk uitgebreid moeten worden.
8. Stadskazerne
De voorzitter geeft de afspraken weer, zoals die met het Stadsarchief zijn gemaakt. Met ingang van
het nieuwe seizoen zullen de periodieke lezingen in de Stadskazerne plaatsvinden. We dragen per
maand aan het Stadsarchief 100 euro bij. Hiervoor maken we gebruik van de 'Jan van Arkel' -kamer
en maximaal 10 keer per jaar van de Van Mulken -zaal voor lezingen. Voor de catering zijn goede
afspraken te maken met de uitbater van café Paatje.
Koster en zaalbeheerder Joop van Dijk wordt in deze ledenvergadering bedankt de goede zorg en
technische ondersteuning tijdens de jaren waarin we voor onze lezingen gebruik maakten van de
hoofdzaal in de 'Regenboog'.
9. Rondvraag
Gevraagd wordt of er ook gebruik wordt gemaakt van een presentielijst. Geantwoord wordt dat dit tot
nu toe niet gebruikelijk is geweest en dat we geen redenen zien om dit gebruik te veranderen.
10. Sluiting
Net voor 20.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Jaarverslag secretaris 2017
In het jaar 2017 hebben we een aantal bijzondere gebeurtenissen gehad. De Internationale
Hanzendagen zijn in dat jaar in Kampen gehouden. Hoewel we als vereniging uiteindelijk niet actief
bij deze dagen betrokken zijn geweest, hebben toch een groot aantal leden op een of andere wijze
als bijgedragen aan deze dagen. Te denken valt bijvoorbeeld aan samen met medewerkers van
stadsarchief toezicht in de studiezaal, rondleidingen in de stad, bezoekers in diverse musea
ontvangen, etc.
In 2017 vond ook de herdenking van 300 jaar Reformatie plaats. Onze vereniging heeft actief
meegeholpen aan de organisatie ervan. Wij hebben een lezingencyclus over dit onderwerp voor onze
rekening genomen.
2017 is het jaar geweest waar we in het hele jaar gebruik hebben kunnen maken van de
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mogelijkheden in de cultuurcluster “de Stadskazerne”. Naast onze ruimte voor vergaderingen
hebben we de eerste helft van het jaar wekelijks op zaterdagen ‘open huis’ gehad in de studiezaal.
De tweede helft van het jaar zijn we (vanwege sterk wisselende bezoekersaantallen) overgestapt van
een wekelijkse aanwezigheid naar een maandelijkse (eerste zaterdag van de maand).
Op 1 januari 2017 telde de vereniging 484 leden. Dit aantal was op 31 december gestegen tot 482.
Het ledenaantal is dus min of meer stabiel gebleven. Deze aantallen zijn inclusief huisgenootleden.
Historische avonden
Een van de kernactiviteiten van onze vereniging is natuurlijk de maandelijkse lezing. In 2017 waren
dit de volgende:
10 januari

Sijtse Keizer, Civiele Monnikwerken voor ’t Billând.

14 februari

Wouter Waldus, De IJsselkogge en de actualiteiten.

14 maart

Arie Slob, directeur van het Historisch Centrum Overijssel.

11 april

Ledenvergadering en lezing Geraart Westerik over ‘Wederopbouwarchitectuur in
Kampen en omgeving’

10 mei

Koen Alderliesten, Presentatie van en lezing over ‘Kampen, mei 1940’.

3 oktober

Henk de Jong, De Moderne Devotie als vernieuwingsbeweging in de IJsseldelta.

10 oktober

Erik de Boer, Signalen van ‘lutherije’ voor het jaar 1572

17 oktober

Theo van Mierlo, Kampen, Veranderingen ten gevolge van de Reformatie voor kerken
en kapellen in Kampen.

24 oktober

Frank van der Pol, Kampen, een zich breed oriënterende gereformeerde stad.

7 november

Sabina Hiebsch, Lutherse kerk in Kampen na de Reformatie.

14 november Herman Broers en Geraart Westerink, De stichting en bouw van de Engelenberg.
12 december Kasper Haar, Het Kamper Lijntje..
W e r k g r o e p e n
Naast de activiteiten van de redactie van ons Historisch Tijdschrift zijn in 2017 drie werkgroepen
actief binnen de vereniging.
De werkgroep ‘genealogie’ heeft zich in 2017 opnieuw bezig gehouden met verder onderzoek naar
de achtergronden van die personen waarvan een grafsteen op de joodse begraafplaats in
IJsselmuiden te vinden is. Een deel van de resultaten zijn via onze website in te zien.
De werkgroep ‘documentatie’ is nog steeds bezig geweest met het verder invoeren van boeken,
tijdschriften, etc. in ons geautomatiseerd systeem voor onze bibliotheek. Ook deze informatie is via
onze website in te zien.
De in 2015 nieuw opgerichte werkgroep Historisch Onderzoek Kampen (HOK) heeft zich in 2017 o.a.
bezig gehouden met diverse theorieën over het ontstaan van de stad Kampen. Daarnaast is men
bezig geweest met historisch onderzoek van enkele panden in de binnenstad.
Hoewel niet direct een werkgroep is het wel goed om dit te noemen. Eind 2017 zijn we begonnen
met het via onze website beschikbaar stellen van indexen op een aantal ‘archiefbronnen’. Dit kan
voor onderzoekers een goed hulpmiddel zijn om meer te weten te komen over hun voorouders en/of
de historie binnen onze gemeente. Sinds hyet beschikbaar stellen van deze indexen zien we een
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duidelijke toename van bezoekers van onze website.
P u b l i c a t i e s
Het informatieblad “Mededelingen” is in 2017 vier maal verschenen. Het Historisch Tijdschrift is
eveneens vier maal verschenen. De verschijning van vier maal per jaar wordt mede mogelijk
gemaakt door een aantal sponsoren, waarvan de logo’s achter in het tijdschrift zijn opgenomen.
In het voorjaar is de door Koen Alderliesten geschreven publicatie “Kampen, mei 1940” verschenen.
Deze door onze vereniging uitgegeven werk beschrijft wat er in Kampen op militair gebied gebeurde
in de aanloop naar het uitbreken van de tweede wereldoorlog en de meidagen zelf. De presentatie
ervan heeft plaatsgevonden in de Johan van Muclkenzaal.
S t a d s k a z e r n e
Zoals eerder aangegeven hebben we in 2017 het hele jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden
in de Stadskazerne.
De bestuursvergaderingen houden we in de ‘Jan van Arkel’ kamer.
De werkgroepen komen met enige regelmaat bijeen in de ‘Jan van Arkel’ kamer.
Nagenoeg elke vrijdagochtend zijn we aanwezig in de ‘Jan van Arkel’ kamer. Er wordt dan met name
overlegd door werkgroep ‘genealogie’ en gewerkt aan invoer voor onze bibliotheek. Maar er wordt
ook gebruik gemaakt door leden om in onze bibliotheek te kijken of gewoon voor een praatje.
In het voorjaar zijn onze lezingen nog gehouden in “de Regenboog” Broederweg 32 te Kampen. In
maart hebben we na vele jaren met plezier en goede samenwerking afscheid van genomen. Onze
lezingen worden nu gehouden in de Johan van Mulckenzaal in de cultuurcluster ‘de Stadskazerne’
Het gebruik van de studiezaal van het Stadsarchief is eerder al genoemd.
Tot slot kan worden opgemerkt dat in de ‘opslag’ nog een groot deel van ons materiaal / voorraad
aanwezig is.
B e s t u u r
Bestuurssamenstelling per 31-12-2017
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
leden

Sybren Gerlofsma, Kampen, syger.div@gmail.com
Jan van Lente, IJsselmuiden
André Westendorp, IJsselmuiden,info@hvjanvanarkel.nl
John Wezenberg, Kampen,penning@hvjanvanarkel.nl
Gert-Jan Casteleijn (communicatie)
heo Nieuwehuizen (programmering lezingen)
Johan Prins (redactie historisch tijdschrift)
Neel Wijshake-Emmerik (genealogie)

Het bestuur is in 2017 druk bezig geweest met een herijking van de vereniging. Als hoofdmoto zijn
we uitgegaan van ‘terug naar de basis’. We willen hiermee een beter verdeling van werkzaamheden
binnen het bestuur krijgen. De kernactiviteiten van de vereniging die de laatste jaren wat zijn
ondergesneeuwd door o.a. al het gebeuren rondom de Stadskazerne willen we weer op orde zien te
krijgen.
André Westendorp, secretaris
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Financieel Overzicht 2017 (inclusief begroting 2018)

opgesteld: 1-3-2018

Ledeninformatie

aantal leden (werk. ber. gemiddelde)
tarief

begroting
2018
360/60
18,5 /€ 25,-

begroting
2017
360/60
18,5 /€ 25,-

definitief
2017
462
18,50

definitief
2016
451
18,50

Het berekende ledenaantal voor 2017 komt uit op 462 een stijging ten opzichte van 2016 van 11.
Ledenaantallen voor 2018 wederom voorzichtig begroot op het 360 individuele lidmaatschappen
en 60 gezinslidmaatschappen.
Resultatenoverzicht

Inkomsten

begroting
2018

begroting
2017

definitief
2017

definitief
2016

8.150
100
200
100
2.000
2.250
400

8.150
100
200
100
2.000
2.250
400

13.200

13.200

8.540
39
215
63
3.208
2.250
156
0
0
14.470

8.346
39
200
80
794
2.125
279
0
0
11.863

begroting
2018
1.200
1.000
6.700
300
500
400
600
100
1.600
800

begroting
2017
1.200
1.000
6.700
300
500
400
600
100
1.600
800

13.200

13.200

definitief
2017
860
930
6.174
190
130
264
433
236
4.576
640
36
14.470

definitief
2016
510
535
6.590
320
562
816
553
145
0
755
1.077
11.863

contributie
donatie
bijdrage porto
Lezingen vrijw. bijdrage
Losse verkoop tijdschr. e. d.
Sponsoring
Diversen
Bijzondere bate
Rek.Crt. Erfgoedraad
Totaal inkomsten

Uitgaven
Zaalhuur
Lezingen/excursies
Hist. Tijdschrift
Mededelingenblad
Werkgroepen
Kosten inventaris apparatuur
Overige kosten
Kosten website
Publicaties (drukwerk)
Porto
Resultaat lopende jaar
Totaal uitgaven
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Contributieopbrengsten ook dit jaar boven begroting en ook boven vorig jaar. De neergang in de
ledenbestanden van historische verenigingen lijkt voor ons (nog) niet op te gaan.
De aan elkaar gerelateerde posten "losse Verkoop tijdschriften etc." en de kosten "Publicaties" zijn
fors hoger dan begroot. Dit als gevolg van de succesvolle uitgave van het boek "Kampen Mei
1940". De volledige kosten van deze uitgave zijn ten laste van het boekjaar 2017 gebracht.
De overige kosten met uitzondering van de kosten voor de website zijn ruim binnen de begrote
bedragen gebleven.
Per saldo resteert een positief resultaat van € 36,- dat als gebruikelijk ten gunste van het kapitaal is
gebracht.

Balans (na resultaat bestemming)
31
31
december december
2017
2016

Debet
Inventaris/apparatuur
Debiteuren
Liquide middelen

0
19
30.596

0
625
29.991

Totaal debet

30.614

30.616

31
31
december december
2017
2016

Credit
Fonds Hans Wiersma
Fonds Hommo Reenders
Fonds Taalkring Publicatie
Crediteuren
Rek.Crt. Erfgoedraad Kampen 1)
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 1)
Kapitaal

10.000
2.500
3.600
2.384
47
0
12.084

10.000
2.500
3.600
2.297
171
0
12.048

Totaal credit

30.614

30.616

1) Al enige jaren verzorgt de HV Jan van Arkel het betalingsverkeer van de Stichting
Erfgoedraad Kampen. Een verzoek van de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe dit ook voor
hen te willen doen is gehonoreerd. Teneinde dit zichtbaar te maken zijn de rekening
courant verhoudingen daarvan nu als aparte regels op de balans weergegeven.
John Wezenberg, penningmeester
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Nieuwe leden
dhr. K.Bos te IJsselmuiden
mw. L. Kutschruiter te Swifterbant
mw. J. Lodewijk te Kamperveen
dhr. A.H.G. Piening te Kampen
dhr. E. Duitman te IJsselmuiden
dhr. H. Deinum te Nijverdal
dhr. B. Karel te Kampen

Redactie Mededelingen
(tevens secretariaat)
André Westendorp
Ringmus 7
8271 HG IJsselmuiden
tel. 038-3319812
email: info@hvjanvanarkel.nl
Tekst voor Mededelingen graag als Wordbestand en foto’s apart in jpg-formaat.

Bestuur:
voorzitter
2e voorzitter
secretaris

Sybren Gerlofsma, Akelei 64, Kampen
Jan van Lente, Korenbloem 12, IJsselmuiden
André Westendorp, Ringmus 7, IJsselmuiden
email: info@hvjanvanarkel.nl
penningmeester John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen
leden
Johan Prins, Dorpsweg 3, Wilsum
Theo Nieuwenhuizen, Bovennieuwstraat 125, Kampen
Neel Wijshake-Emmerik, Andoorn 20, Kampen
Gert-Jan Casteleijn, Groenendael 172, IJsselmuiden
website
http://www.hvjanvanarkel.nl

Contributie
Gewone leden € 18,50 per kalenderjaar. Jeugdleden tot 18 jaar € 5,00 per jaar.
Huisgenootleden (zonder exemplaar van het Historisch Tijdschrift) € 6,50 per jaar.
Postadressen € 22,50 per jaar.
Opzegging lidmaatschap voor 1 december.
SNS Bank : (IBAN) NL 79 SNSB 0918 5282 08
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