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maart 2016

Mededelingen

Jan van Arkel als 'archiefwaarnemer'
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen hebben de medewerkers van het archief besloten
voor de verhuizing ruim te tijd te nemen en daardoor het archief in de maanden april tot en
met augustus niet voor bezoekers en onderzoekers open te hebben.
Het bestuur van onze vereniging achtte dit een lange periode en vroeg zich af 'of het niet een
onsje minder kon'. Kennelijk kan er voor cultuur en erfgoed geen extra budget worden vrijgespeeld voor inhuur van extra gekwalificeerde krachten die de verhuizing in goede banen leiden.
Daarom is in overleg met het Stadsarchief besloten om als een summiere tegemoetkoming
aan het langdurige gemis tijdens de genoemde maanden van sluiting de vrijdagen tussen 9.00
en 16.00 uur met vrijwilligers vanuit de vereniging zo goed als mogelijk ten dienste te staan
van hen die bezig zijn met historisch onderzoek. Een deel van de naslagwerken van de studiezaal zal raadpleegbaar zijn in het pand op de hoek Vloeddijk/Molenstraat. Hierbij gaat het om:
♦
Indexen Burgerlijke Stand
♦
Klappers (voorheen van HCO) Burgerlijke Stand
♦
Reeks kamper en genealogische bronnen
♦
Genealogische delen van ons lid Dik v.d. Kolk
Natuurlijk is onze eigen bibliotheek en de diverse digitale bronnen op deze dagen ook te raadplegen.
De ingang van die ruimte is de eerste deur rechts voorbij het toegangshek tot het binnenterrein.
We gebruiken deze tijd tevens om erachter te komen wat de mogelijke haken en ogen zijn voor
vrijwilligersinzet in de Stadskazerne. Vanaf april zijn vrijwilligers voor een dagdeel van de vrijdag dus meer dan welkom!
Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter a.i.
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Dinsdag 12 april 2016, algemene ledenvergadering.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Verslag ledenvergadering 10 maart 2015
Jaarverslag 2015 secretaris
Jaarverslag 2015 pennningmeester
Verslag kascontrole
Benoeming nieuwe kascontrole
Begroting 2016
Bestuursverkieizing
Rondvraag
Sluiting

Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang: 19.30 uur..
Informatie over de agendapunten 2, 3, 4, 7 en 8 zijn in deze Mededelingen opgenomen.
Over het vervolg na afloop van deze ledenvergadering is elders in de Mededelingen te lezen.

Inleiding op de ledenvergadering
Eén ding is zeker: 2016 zal de geschiedenis ingaan als jaar van verandering voor onze vereniging.
Dan gaat het niet over de vanuit het bestuur ondernomen grote veranderingen van beleid, maar over
de nieuwe huisvesting en de daarmee samenhangende taakinvulling.
Tegenover de beschikbaar gestelde huisvesting staat een tegenprestatie van helpende handen bij het
optimaal laten functioneren van het Stadsarchief. De exacte invulling moet nog worden uitgewerkt en
is in deze weken onderwerp van gesprek tussen verenigingsbestuur en archiefleiding.
Duidelijk is dat binnen onze vereniging vrijwilligers nodig zijn voor het waarnemen van eenvoudige taken ten dienste van archiefbezoekers. Wij vragen u dringend bij uzelf na te gaan in hoeverre en in welke mate u hieraan kunt bijdragen en de uitslag van dit zelfonderzoek met het bestuur te delen.
Naast de verhuizing van de eigen spullen naar het nieuwe onderkomen zal het organiseren van deze
vrijwilligersinzet de meeste energie kosten. Dit is de reden dat een beleidsplan voor de komende jaren in de ijskast is gezet tot er meer duidelijkheid is over de praktische invulling en de mogelijkheden
voor nieuw beleid. Om deze reden zal dit jaar voornamelijk gewerkt worden aan verbetering van bestaande zaken binnen het reilen en zeilen van 'Jan van Arkel'.

Verkiezing bestuursleden
Om dezelfde reden heeft het bestuur gemeend om nu af te zien van een geforceerde invulling van een
bestuurslid dat formeel definitief aftredend is, maar heeft laten weten nog wel te willen doorgaan. Het
betreft onze secretaris André Westendorp. Het bestuur stelt voor om hem opnieuw te benoemen als
bestuurslid met dezelfde taak. Als zich 24 uur vóór aanvang van de jaarvergadering op 12 april geen
tegenkandidaten hebben gemeld, zal hij ter herverkiezing worden voorgedragen.
Sybren Gerlofsma is in juni afgelopen jaar door het DB aangezocht om het voorzitterschap, dat Wout
van Capelle tot zijn spijt op eigen verzoek heeft moeten beëindigen, over te nemen. Na enkele dagen
bedenktijd heeft hij hierop positief gereageerd en is vervolgens meteen begonnen als waarnemend
voorzitter tot het moment van de statutair vereiste verkiezing door de leden.
Ter vervanging voor de open plek na het vertrek van de heer Samsen wordt door het bestuur de persoon Gert-Jan Casteleijn aan de leden ter verkiezing voorgesteld.
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Jaarverslag secretaris 2015
Het jaar 2015 zou ik willen omschrijven als continuïteit naar een verandering. De continuïteit is met
name tot uitdrukking gekomen in onze pijlers van de vereniging : lezingen en het historisch tijdschrift.
De veranderingen zijn met name naar voren gekomen in voorgenomen wijzigingen binnen het bestuur
en de voorbereidingen van de grote wijziging die ons in 2016 te wachten staan. In 2014 waren we
voornemens om in 2015 met name het beleid voor de vereniging verder uit te bouwen, maar gezien
de vele veranderingen waar we als bestuur mee geconfronteerd zijn hebben we dit helaas moeten
parkeren tot een van de komende jaren.
Zien we bij onze zusterverenigingen in de omgeving een langzame teruggang in ledenaantallen, onze
vereniging mag zich ook in 2015 opnieuw verheugen in een stijging van het ledenaantal.
Op 1 januari 2015 telde de vereniging 450 leden. Dit aantal was op 31 december gestegen tot 474.
Deze aantallen zijn inclusief huisgenootleden.
Historische avonden
Een van de kernactiviteiten van onze vereniging is natuurlijk de maandelijkse lezing. In 2015 waren
dit de volgende:
13 januari
Hans Hollestelle; Vliegtuigcrashes in de NOP 1940 – 1945.
10 februari Harre Scholtmeijer; De stoomtramverbinding tussen Zwolle en Blokzijl.
25 februari Jaap van Gelderen; Lissabon revisited.
10 maart
Ferdinand Hemmen; Veiligheid had altijd twee kanten.
14 april
Bert Meijerink; De kunstbunker te Paaslo.
30 april
Herman Broers; Kolff, Knipmeijer en Siebrand.
13 oktober Ton Wientjen; De chaos die oorlog heet .
10 november Rob Busser; 25 jaar puinruimen in Kampen.
8 december Sander Wassing; Beeldenstorm en Raad van Beroerten anno 1566.
E x c u r s i e
De op 6 juni 2015 is in het kader van het herdenkingsjaar 70/75 jaar WO-II een excursie georganiseerd naar het ‘Verscholen Dorp’ te Nunspeet.
W e r k g r o e p e n
In 2015 zijn de activiteiten van onze werkgroepen opnieuw verder uitgebreid.
De werkgroep ‘archeologie’ heeft de activiteiten in 2015 gecontinueerd door als regel eens in de 2
weken bij elkaar te komen. Dit onder de deskundige leiding van ons lid en tevens stadsarcheoloog
Alexander Jager.
De werkgroep ‘genealogie’ heeft zich in 2015 met name bezig gehouden met verder onderzoek naar
de achtergronden van die personen waarvan een grafsteen op de joodse begraafplaats in IJsselmuiden te vinden is.
De werkgroep ‘documentatie’ is druk bezig geweest met het verder invoeren van boeken, tijdschriften,
etc. in ons geautomatiseerd systeem voor onze bibliotheek. Met name de omvangrijke nalatenschap
van boeken, publicaties, etc. van wijlen ons lid Henk van der Hoven is een welkome aanwinst voor onze vereniging en bibliotheek.
In 2015 is een nieuwe werkgroep opgericht: Historisch Onderzoek Kampen (HOK). Deze werkgroep
heft zich tot doel gesteld onderzoek te doen naar de vroegste geschiedenis van de stad Kampen.
Hoewel het niet direct als een werkgroep kan worden gezien, worden de maandelijkse huiskamerbijeenkomsten door een steeds groter wordende vaste groep bezoekers bezocht.
Eveneens is in 2015 gestart met een nieuwe werkgroep ‘gesproken geschiedenis’. Hiervoor is ook onze website aangepast zodat we nu gebruik kunnen maken van een blog om bijzondere verhalen breed
onder de aandacht te kunnen brengen. De mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan zijn gelegd. Nu de verdere bemensing en uitvoering nog.
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P u b l i c a t i e s
Het informatieblad “Mededelingen” is in 2015 vijf maal verschenen. Het Historisch Tijdschrift is 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.
B e s t u u r
Wout van Capelle heeft medio 2015 zich moeten terugtrekken als voorzitter van onze vereniging. De
opengevallen plaats is ad-interim opgevuld door ons lid Sybren Gerlofsma. Veel aandacht is besteed
aan het werven van nieuwe bestuursleden. Van de aanvankelijke twee adspirant bestuursleden
(naast Sybren Gerlofsma) wordt er een voor benoeming aan de leden voorgedragen.
André Westendorp
(secretaris)
Verslag ledenvergadering 10 maart 2015.
Onze voorzitter Wout van Capelle opent de vergadering.
Op het verslag van ledenvergadering 8 april 2014 zijn geen verdere op- of aanmerkingen.
Het jaarverslag van de secretaris is deze keer langer doordat er meer activiteiten waren. De vereniging wordt nu echt serieus genomen en is een waardig partner van het Gemeente Archief Kampen.
Het voltallig bestuur heeft wel wat minder vergaderd. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag en daarom wordt dit als zodanig vastgesteld.
Uit het financieel verslag blijkt dat het ledenaantal groeit, maar dat contributies niet altijd in het betroffen jaar worden voldaan. Er is een natuurlijk verloop in leden. De losse verkoop van het tijdschrift
groeit. Er was geen bijzondere baat in 2014, zoals in 2013 wel het geval was. De kosten van de website zijn aanzienlijk hoger, omdat die geheel ten laste van 2014 zijn geboekt. Het historisch tijdschrift
is geheel uitgekomen volgens begroot. Geen verdere vragen op- of aanmerkingen.
De kascommissie is akkoord met hetgeen is aangeboden door de penningmeester.
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Anja Teunissen en Ed Last. Theo van Mierlo staat reserve.
De begroting 2015 wordt aangeboden en als reëel en duidelijk ervaren.
De hoofdlijnen van het beleidsplan van 2015 tot 2018 zijn: Vasthouden, uitbreiden en samenwerken.
Er wordt een oproep gedaan voor mogelijke schrijvers voor de publicaties.
* Blad en lezingen moet zo vastgehouden worden.
* Hernieuwd appel op participatie en ondersteuning aan iedereen.
* Inhoudelijk onderzoek op Beeldbank, Genealogie en Archeologie.
* Vrijwilligers participatie richting Stadskazerne.
* Samenwerken met GAK, Archeoloog, Bibliotheek, Erfgoedraad, Erfgoedorganisaties en andere historische verenigingen.
* Op de gestelde vraag over de reden van een beeldbank en bibliotheek bij zowel Jan van Arkel als bij
het Archief wordt geantwoord dat we hier vooralsnog verschillende doelen zien. Niet uit te sluiten is
dat ze mogelijk op termijn wel geïntegreerd zouden kunnen worden.
* Info wordt gegeven over de ontwikkelingen rondom de Joodse begraafplaats van Kampen in Ijsselmuiden. De gemeente is onderhoudsplichtig. Inventarisatie van de grafstenen heeft plaatsgevonden.
Door ons lid Aalt Landman, zijn alle grafstenen opnieuw gefotografeerd.
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In eigen beheer heeft hij daarvan een 62 pagina’s tellend boekje uitgegeven. Een exemplaar daarvan
is aan het bestuur aangeboden en in onze bibliotheek opgenomen. In de toekomst zullen deze afbeelding ook gepubliceerd worden op onze site. Enige voorbeelden worden getoond. Het betreft 253 grafstenen. Dhr. Benno van de Brink van de gemeente Kampen heeft bij het tot stand komen van de foto’s uitstekend geholpen.
De voorzitter geeft aan dat Mw. Gerda Heideveld uit het bestuur is getreden wegens persoonlijke omstandigheden.

opgesteld: 22-3-2015

Financieel Overzicht 2015 (inclusief begroting 2016)
Ledeninformatie

aantal leden (werk. ber. gemiddelde)
tarief

begroting
2016
360/60
18,5 /€ 25,-

begroting
2015
360/60
18,5 /€ 25,-

definitief definitief
2015
2014
439
442
€ 18,50
€ 18,50

Het berekende ledenaantal voor 2015 komt uit op 439 een daling ten opzichte van 2014 van 3. Ledenaantallen voor 2016 wederom voorzichtig begroot op het 360 individuele lidmaatschappen en
60 gezinslidmaatschappen.
Resultatenoverzicht
Inkomsten
contributie
donatie
bijdrage porto
Lezingen vrijw. bijdrage
Losse verkoop tijdschr. e. d.
Sponsoring
Diversen
Bijzondere bate
Rek.Crt. Erfgoedraad
Totaal inkomsten

begroting
2016
8.150
100
200
100
2.000
2.250
400
0
0
13.200

begroting
2015
8.150
100
200
100
2.000
2.250
300
0
0
13.100

definitief
2015
8.116
34
184
120
1.101
2.125
404
0
0
12.083

definitief
2014
7.956
27
147
140
1.586
2.125
250
0
0
12.231

Uitgaven
Zaalhuur
Lezingen/excursies
Hist. Tijdschrift
Mededelingenblad
Werkgroepen
Kosten inventaris apparatuur
Overige kosten
Kosten website
Publicaties (drukwerk)
Porto
Resultaat lopende jaar
Totaal uitgaven

begroting
2016
1.000
1.000
6.700
300
500
400
600
100
1.800
800
0
13.200

begroting
2015
1.000
1.000
6.400
400
500
600
500
100
1.800
800
0
13.100

definitief
2015
455
875
6.705
258
31
561
625
484
510
701
877
12.083

definitief
2014
655
800
6.409
358
146
663
487
2.181
1.327
659
-1.454
12.231
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De contributieopbrengst ligt op begrotingsniveau. De verwachting rondom losse verkoop
(publicaties) worden nog niet helemaal gerealiseerd. De gerelateerde post aan de uitgaven kant onder
de noemer ‘kosten publicaties’ is overeenkomstig ook lager.

De kosten voor de lezingen zijn ruim binnen het budget gebleven. De kosten van de website zijn
hoog vanwege verdere vernieuwingen (aanvullingen) van de website.
Per saldo een positief resultaat van € 877,- dat geheel ten gunste van het kapitaal is gebracht.
In de sluitende begroting voor 2016 is nog geen rekening gehouden met de eventuele financiële
consequenties van de aanstaande verhuizing naar de stadskazerne.

Balans (na resultaat bestemming)

Debet

31 december 2015 31 december 2014

Inventaris/apparatuur
Debiteuren
Liquide middelen

400
250
27.290

800
377
26.008

Totaal debet

27.940

27.184

Credit

31 december 2015 31 december 2014

Fonds Hans Wiersma
Fonds Hommo Reenders
Fonds Taalkring Publicatie
Crediteuren
Kapitaal

10.000
2.500
3.600
870
10.971

10.000
2.500
3.600
991
10.093

Totaal credit

27.940

27.184

VERVOLG LEDENAVOND
De Rondvraag aan het eind van het officiële gedeelte van de ledenvergadering zal een informeel karakter hebben en fungeren als overgang naar het tweede deel van de avond waar zo veel mogelijk aspecten van onze historische vereniging zullen worden belicht:
- Meerdere werkgroepen en enkele leden zullen hun bezigheden met een standje presenteren.
- Er worden tafels ingericht met boeken rond meerdere historisch thema's (ter inzage!).
- Losse exemplaren van het Historisch Tijdschrift zijn aanwezig en kunnen worden gekocht.
- Er zullen twee live interviews worden gehouden in het kader van gesproken geschiedenis.
- Er is ruimschoots gelegenheid voor onderlinge ontmoeting tussen de leden.
- Leden kunnen spontaan historische bijzonderheden meebrengen.
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Van de bestuurstafel
Onder dit kopje stellen we u op de hoogte van zaken die het bestuur tijdens het jaar bezig houden.
Het bestuur is aangevuld met een aspirant lid. Hij zal tot de eerstvolgende ledenvergadering meedraaien om op stoom te komen. Tijdens deze vergadering kan hij dan officieel benoemd worden. Uitbreiding van het bestuur is hard nodig, gezien de nieuwe zaken die op ons afkomen.
De meeste bestuurlijke aandacht ging de afgelopen maanden uit naar de nieuwe huisvesting in de
Stadskazerne en de organisatorische gevolgen daarvan voor onze vereniging. Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, beginnen de contouren van de toekomst voor Jan van Arkel steeds duidelijker te
worden. Zo stond er in de eerste week van december voor het eerst een gezamenlijk presentatie in
een huis aan huis blad van het Stadsarchief en onze vereniging.
De officiële opening van de stadskazerne is vooralsnog gepland in de eerste volle week van september, de week die eindigt met de jaarlijkse monumentendag van zaterdag 10 september.
De vorming van een grote PR werkgroep, die de zorg krijgt voor het ambassadeurschap van onze historische vereniging blijft een punt van bestuurlijke aandacht. Enkele leden hebben al aangegeven
hierin een bijdrage te willen leveren. Het kan pas een vorm krijgen als er voldoende mensen bereid
zijn hierin een steentje bij te dragen.
Tot slot valt te melden dat er is nagedacht over een goed publicatiebeleid. Aan welke criteria moet
een losse historische publicatie voldoen om onder de naam van onze vereniging te mogen verschijnen? Wanneer digitaal en wanneer in papieren vorm? Vast staat de er alleen sprake zal zijn van risicoloos uitgeven. Dus geen magazijnen meer met grote oplages, maar aantallen, die afgestemd zijn op
de vraag. Voorlopig zal het publicatiebeleid worden behartigd door het dagelijks bestuur.

Vele handen maken licht werk (herhaalde oproep)
Om het functioneren van de vereniging nog soepeler te laten verlopen zijn er buiten het bestuur meer
mensen nodig, die hun steentje bijdragen in kennis, tijd en vaardigheden. We zijn op zoek naar invullers van de volgende taken:
ambassadeurs van de vereniging
Samen met ca. 15 andere leden ontwikkelt u een plan om onze vereniging zo goed mogelijk te promoten en voert dit plan uit. U doet dit zodanig dat veel beschikbare handen licht werk maken.
Voorbeeld: Vrijwel niemand heeft zin en gelegenheid om de hele dag een kraam te 'bemensen', maar
met meerdere mensen kun je zorgen dat elk een dagdeel van enkele uren kan meedraaien.
'Niet geschikt' bestaat niet, elk talent is inzetbaar.
redactieleden en auteurs
De redactie kent op dit moment één vacature. Net als bij het bestuur is dit geen absoluut maximum.
In elke levende organisatie is vers bloed altijd welkom. Sowieso zouden we graag zien dat er vanuit
'de stal' van de vereniging meer historische bijdragen worden geleverd, zodat we minder afhankelijk
zijn van aanbieders van buiten.
werkgroepleden
Op onze site kun je ontdekken welke werkgroepen binnen onze vereniging bezig zijn. Soms heel actief, soms in slaapstand bij gebrek aan leden. Misschien kun je leden enthousiasmeren voor een nog
niet bestaand thema. Je bent meer dan welkom.
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Historische vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel”

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

Bestuur:
Bestuur
interim-vz
Sybren Gerlofsma, Akelei 64, Kampen
secretaris
André Westendorp, Ringmus 7, IJsselmuiden
penningmeester John Wezenberg, de Bogaard 37, IJsselmuiden
leden
Jan van Lente, Korenbloem 12, IJsselmuiden
Johan Prins, Dorpsweg 3, Wilsum
Hennie Brink, Kerkstraat 30, Grafhorst
Theo Nieuwenhuizen, Bovennieuwstraat 125,
Kampen
Neel Wijshake-Emmerik, Andoorn 20, Kampen
vacature

Nieuwe leden:
Na de vorige Mededelingen hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:
dhr. G. Uiterwijk te IJsselmuiden
dhr. A. Dooijes te Kampen
dhr. M Evers te Kampen
dhr. K. Alderliesten te Kampen
dhr. A. Post te Kampen
dhr. L. Hooisma te Kampen

dhr. P. de Jong te IJsselmuiden
mw. A. van ‘t Zand-Boerman te Kampen
dhr. t. van ‘t Zand te Kampen
dhr. C. Scheurwater te Kampen
dhr. T. de Wal te IJsselmuiden
mw. v.d.Kant-Brands te Kampen

Bibliotheek
De inventarislijst van onze bibliotheek is op de website te vinden. Leden kunnen een boek, tijdschrift,
etc. uit onze bibliotheek lenen om dit thuis rustig te kunnen lezen.

