Mededelingen
Te weinig handen slecht voor continuïteit
Eigenlijk zegt de kop boven dit stukje al genoeg. Voor een goed begrip: het gaat over onze
historische vereniging 'Jan van Arkel'. De afgelopen jaren zijn er meerdere oproepen aan de
leden gedaan om - hoe bescheiden ook - een steentje bij te dragen aan de zaken die nu
eenmaal binnen een vereniging moeten gebeuren. Dat heeft geresulteerd in één nieuw
bestuurslid en twee nieuwe redactieleden.
Een goede voortgang van het verenigingswerk vereist meer, of beter gezegd: zijn er meer
handen nodig, want vele handen maken licht werk.
Alle zes huidige bestuursleden voeren een of meer serieuze taken uit. Vanwege de matige
bezetting hebben we de afgelopen tijd de activiteiten moeten afschalen tot de meest
elementaire zaken van onze vereniging: historische lezingen, historisch tijdschrift en het
faciliteren van de verschillende werkgroepen.
Voor een beperkte periode kan dit heilzaam zijn. Maar een langere tijd waarin geen nieuwe
initiatieven worden ontplooid, waarin geen verbeteringen worden doorgevoerd, betekent
dit stilstand en zoals bekend is stilstand een vorm van achteruitgang.
Goed beschouwd zijn we een vereniging met potentie: financieel niet armlastig, meer dan
450 leden met een regelmatige aanwas van nieuwe leden waarmee teruggang is door
natuurlijk verloop wordt voorkomen.
Zou het dan echt niet mogelijk zijn om deze vereniging te maken tot een gezonde, een
bloeiende vereniging met meerdere mensen die zich samen inzetten? Laten we er samen
iets moois van maken!
Met hartelijke groet,
Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter

DRINGENDE OPROEP
Het bestuur van de vereniging vraagt u om serieus na te denken
of u iets kunt betekenen bij de invulling van de volgende taken:
• dagelijks bestuurslid met als taak penningmeester
• leden voor het algemeen bestuur
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Jan van Arkel : agenda en lezingen
6 april 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
9 april 2019
Lezing Joop van Dijk over “Struikelen door Kampen”
LET OP! Plaats: de “Regenboog”, Broederweg 32, Kampen; aanvang 20.00 uur
11 mei 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
1 juni 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
11 juni 2019
PubQuiz
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 19.00 uur

De PubQuiz.
Wat is dat nu weer zult u zich afvragen.
In het verleden organiseerde de Kamper Taalkringe en na opgaan van deze vereniging in
onze vereniging als werkgroep het bekende “Kamper Dictée”. Echter de beheersing van de
Kamper taal is de laatste jaren steeds verder achteruitgegaan.
Om ‘onze’ taal in de belangstelling te houden wordt deze avond georganiseerd. Het zal een
laagdrempelige avond worden met veel vertier en natuurlijk ook enige competitie tussen
teams van maximaal 5 personen. In januari zal verdere informatie volgen hoe teams zich
kunnen aanmelden.
In een aantal rondes zal bekend worden welk team de winnaar wordt. Elke ronde wordt
door een organisatie verzorgd en heeft een eigen invalshoek als oude foto’s, de kamper taal,
geschiedenis, geluiden, etc. Ook onze eigen vereniging verzorgd natuurlijk een ronde. De
belangrijkste voorwaarde bij elke is dat alles op ‘zien kampers’ gaat, dus er wordt geen ABN
gesproken bij de vraagstelling en de beantwoording.
De kern van de organisatie van dit evenement berust bij onze werkgroep “Kamper
Taalkringe”, met medewerking van de Bibliotheek Kampen, Stadsarchief Kampen en Jac.
Ruiten.

Inloopochtenden

Wilt u meer weten over uw familie en uw stamboom? Of loopt u vast in uw genealogisch
onderzoek? Weet u niet hoe of waar u gegevens kunt vinden? We helpen u graag (op weg)
bij het onderzoek naar uw (familie)- geschiedenis.
Iedere eerste zaterdag van de maand zijn er vrijwilligers van de Historische vereniging voor
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de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en van de Genealogische Vereniging in het informatiecentrum
van het Stadsarchief Kampen. Als hulp bij het onderzoek naar uw familiegeschiedenis.
U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het Stadsarchief. We zijn er vanaf 10.00 uur tot
ca. 13.00 uur.
Krijg bijvoorbeeld uitleg over de eerste bronnen die u bij stamboomonderzoek tegenkomt,
zoals bevolkingsregisters, burgerlijke stand en kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken. En
we leggen graag uit hoe u kunt zoeken naar gegevens op internet en in de verschillende
archieven.

Algemene Ledenvergadering op 16 april 2019

In tegenstelling tot wat in december werd gemeld, wordt de jaarlijkse ledenvergadering
gehouden in de op dinsdag 16 april in café Paatje in de Stadskazerne. Vorig jaar
reserveerden we met succes een hele avond voor deze ledenvergadering in een
ongedwongen omgeving. Dit is zo goed bevallen dat we dit nu weer doen. Om ook in april
een lezing te kunnen blijven houden op de gangbare tweede dinsdag van de maand, is de
jaarvergadering een week na die lezing plaats gepland.
Hieronder volgen de gebruikelijke jaarstukken voor deze jaarvergadering.

Agenda ledenvergadering

1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 10 april 2018
3. Algemeen jaarverslag 2018
4. Financieel jaarverslag 2018
5. Verslag kascontrole
6. Benoeming kascommissie voor 2019
7. Begroting 2019
8. Vacatures bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Verslag van de ledenvergadering op dinsdag 10 april 2018
Aanwezig zijn ca. 35 leden.
1. Opening
Voorzitter Sybren Gerlofsma opent om 19:50 uur de vergadering en heet iedereen
hartelijk welkom. Hij maakt excuses voor de vertraagde aanvang van de vergadering
. Dit omdat de het Paatje officieel nog tot 20:00 uur geopend is voor het publiek.
Voor het eerst wordt de ledenvergadering gehouden in het Paatje in de Stadskazerne
en wordt deze niet gevolgd door een lezing. Dit zal hopelijk een goede evaluatie van
het gevoerde beleid en een betere uitwisseling van ideeën inzake de toekomst van de
vereniging bevorderen.
2. Mededelingen
De voorzitter maakt melding van de binnen gekomen afmeldingen voor deze
vergadering van Jan van Lente, Theo Nieuwenhuizen, Johan Prins en André
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Westendorp. [Na de vergadering bleek er ook per e-mail nog bericht van
verhindering ontvangen te zijn van Alerieke van der Maat (AW), Roel Akse (AW) en
Mathijs Brug (JW)].
3. Verslag ledenvergadering 11 april 2017
Het verslag van de ledenvergadering van 11 april 2017 wordt ongewijzigd
vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit verslag gemaakt.
4. Jaarverslag 2017 (secretaris)
Tekstueel:
- Romke Venema merkt op dat de herdenking in 2017 was ter gelegenheid van 500
jaar Reformatie en niet zoals in het verslag staat vermeld 300 jaar. Typefoutje.
- Theo van Mierlo merkt op dat dat, aannemende dat de aantallen kloppen, het
ledenaantal niet is gestegen van 484 naar 482 maar is gedaald.
- Het jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld.
Uit de inhoudelijke bespreking kan het volgende worden weergegeven:
-

-

-
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Stadskazerne, huisvesting en locatie lezingen. We zijn blij met onze ‘eigen’ ruimte
in de stadskazerne. Oplossing van geconstateerde knelpunten (o.a. gebruik
auditorium, toegang tijdens avondgebruik) komen niet of nauwelijks van de
grond. De gebrekkige projectcontrole (ook door gemeente en politiek) bij de
opstart van het cultuurcluster stadskazerne lijkt zich te wreken. De culturen van
de gebruikers van de stadskazerne lopen ver uiteen. Daar komt nog bij dat de
diverse gebruikers moeite hebben de eigen exploitatie rond te krijgen. Mede
hierdoor verloopt de programmatische samenwerking in de stadskazerne
moeizaam en worden kansen gemist. Er is een duidelijk gebrek aan cohesie.
Herman Broers benadrukt dat Jan van Arkel hierin een eigen
verantwoordelijkheid heeft en actief steun moet blijven zoeken naar
samenwerkingsmogelijkheden.
Binnen Jan van Arkel blijft ook de passiviteit van de leden aandacht vragen.
Hierdoor ligt er te veel druk op een beperkt aantal bestuursleden. Herman Broers
en Ernst Hupkes geven aan wel beschikbaar te zijn voor een eventueel te vormen
denktank voor het genereren van ideeën. Voorgesteld wordt opnieuw een
enquête onder de leden te houden over de interessegebieden en de mogelijke
eigen inbreng in verenigingsverband.
Toon Slurink geeft aan dat Facebook mogelijk ook beter ingezet kan worden.
Theo van Mierlo geeft aan dat de Vereniging voor Overijssels Recht en
Geschiedenis (VORG) mogelijk ook een goede samenwerkingspartner kan zijn.
Diverse leden spreken hun waardering uit voor de thematische aanpak van de
lezingen ter gelegenheid van de herdenking van 500 jaar reformatie. Aanbevolen
wordt dit de komende jaren te continuneren maar wel aansluiting te zoeken bij
de landelijk al vastgestelde thema’s. Als aanvullende suggestie wordt door Co
Wijna ook nog genoemd het thema Schokland waarbij samenwerking met de
Schokkervereniging gezocht kan worden. Rob Busser haakt daarop aan door het
noemen van scheepsarcheoloog als mogelijk spreker. Ook de Hanze wordt
genoemd als thema onderwerp.
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-

-

Namens de redactie wordt nog gemeld dat de heer Jos van Dam uit IJsselmuiden
onlangs de redactie is komen versterken. Een welkome aanvulling. Continuïteit in
de aanlevering van artikelen voor het tijdschrift blijft een probleem. Herman
Broers bied zich aan als schrijver. Hij raad aan om meer te gaan werken met
gastauteurs. Door slim zoeken kunnen hiermee tegen geringe kosten
waarschijnlijk goede resultaten worden behaald. Mogelijk kan hierdoor ook het
lezingen programma versterkt worden. Aandacht hierbij voor een iets langere
termijnplanning is dan wel een vereiste.
Cor Scheurwater geeft aan zich inmiddels bij verschillende mensen te hebben
aangemeld voor de werkgroep archeologie. Nimmer een uitnodiging voor een
werkgroep bijeenkomst ontvangen. De werkgroep lijkt slapende te zijn. Cor wil
wel het initiatief nemen om de werkgroep nieuw leven in te blazen. Hij zal
daartoe de namen en e-mailadressen van de laatst bekende leden ontvangen.

5. Jaarverslag 2016 (penningmeester)
De penningmeester geeft in het kort toelichting op de financiële overzichten. Hij doet
ook een oproep om aanvragen in te dienen voor het invullen van ambities. Er zijn
verschillende fondsen beschikbaar waarop mogelijk een beroep kan worden gedaan.
Er worden geen verdere vragen over het financiële beleid gesteld.
De kascontrole is door Theo van Mierlo en Mathijs Brug uitgevoerd. Zij hebben een
schriftelijke verklaring gegeven dat de stukken in orde zijn bevonden. Ze maken
hierbij wel een opmerking over de gekozen constructie inzake de financiële
verantwoording/verslaglegging van de activiteiten rondom de herdenking van 500
jaar reformatie. Gelet op het volume van een dergelijke activiteit adviseert de
commissie een dergelijke constructie bij voorkeur niet toe te passen en zo ja toch
noodzakelijk, deze dan ook wel zichtbaar te maken in de verslaglegging.
Hierop wordt door de vergadering decharge verleend aan de penningmeester /
bestuur. Ook de begroting 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Benoeming nieuwe kascontrole
Theo van Mierlo heeft dit jaar voor de 2e keer de kas gecontroleerd en treedt hierbij
dus af. Mathijs Brug heeft dat dit jaar voor 1e keer gedaan. Wim van Werkhoven was
dit jaar reserve. Voor volgende jaar wordt de kas gecontroleerd door Mathijs Brug en
Wim van Werkhoven. Toon Slurink stelt zich beschikbaar als reserve.
7. Bestuursverkiezing
- Jan van Lente (2e voorzitter) en John Wezenberg (penningmeester) zijn statutair
aftredend. Beiden maken geen gebruik van de uitzonderlijke verlengingsregel.
Ook Neel Wijshake is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
- Theo Nieuwenhuizen is ook aftredend maar heeft zich wel herkiesbaar gesteld en
wordt dan ook herkozen.
- Gert-Jan Casteleijn was al algemeen bestuurslid en heeft zich beschikbaar gesteld
om toe te treden tot het Dagelijks Bestuur.
- Cor Scheurwater heeft zich gemeld als kandidaat (algemeen) bestuurslid. Hij stelt
zich kort voor en wordt vervolgens gekozen.
- De functie van penningmeester is daarmee nog vacant. De voorzitter doet een
oproep aan de leden tot het noemen van kandidaten. Er worden nog geen
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kandidaten genoemd. John Wezenberg heeft toegezegd in afwachting van een te
vinden opvolger de penningmeester als administrateur te willen blijven
waarnemen.
Met een applaus worden de vertrekkende bestuursleden bedankt voor hun inzet
voor de vereniging in de afgelopen jaren.
8. Toekomstplannen
De voorzitter stelt vast dat deze al meegenomen zijn bij de bespreking van het
jaarverslag en onder dit agendapunt geen verdere bespreking meer behoeven.
9. Rondvraag.
- Romke Venema spreekt zijn grote waardering uit voor het vele werk dat de
redactie verzet om 4 maal per jaar het historisch tijdschrift te laten verschijnen.
Klasse!
10. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun betrokken en uitvoerige inbreng. Hij
roept de leden op hun netwerk te gebruiken om de zaken die het erfgoed aangaan
onder de aandacht te brengen. Hij sluit de vergadering daarna net voor 21.30 uur.
Voor verslag, John Wezenberg

Algemeen jaarverslag

Voor de vereniging was 2018 een jaar van voortkabbelen. De lezingen en de uitgaven van
ons Historisch Tijdschrift vormden hierbij de kern van activiteiten. Verder zijn werkgroepen
actief geweest, hebben we onze maandelijkse zaterdagochtenden in de studiezaal van het
Stadsarchief gehouden, onze bibliotheek verder beschikbaar gemaakt en onze wekelijkse
onderzoekochtend op vrijdag gehouden.
Op 1 januari 2018 telde de vereniging 482 leden. Dit aantal was op 31 december met een
lichte daling afgenomen tot 474. Deze aantallen zijn inclusief (geregistreerde)
huisgenootleden.
Historische avonden
Een van de kernactiviteiten van onze vereniging is natuurlijk de maandelijkse lezing. In 2018
waren dit de volgende:
9 januari
: Eelco Elzenga: Het koperen sacramentshuis in de Bovenkerk en de lotgevallen
van een uitzonderlijk koorhek
13 februari : Wolter Waldus: IJsselkogge
13 maart
: Jan Visser : Kamper Pelgrims
10 april
: Ledenvergadering en ledenavond
2 oktober
: Jaap van Gelderen : Roerige jaren in de Kamper Studentenwereld
13 november : Reinout Rutte : Jacob van Deventer
11 december : Michael Klomp : Archeologie
De lezingen zijn gehouden in de Johan van Mulckenzaal in de Stadskazerne. Onze jaarlijkse
ledenvergadering vond plaats in ‘Paatje’ in de Stadskazerne.
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Werkgroepen
Naast de activiteiten van de redactie van het Historisch Tijdschrift waren in 2018 drie
werkgroepen actief binnen de vereniging.
De werkgroep Genealogie heeft zich in 2018 vooral bezig gehouden met verder onderzoek
naar de achtergronden van personen van wie de grafsteen op de Joodse begraafplaats in
IJsselmuiden te vinden is. Tevens is een diepgravend onderzoek gestart naar het leven van
Sophia Wijnberg, een in Kampen overleden joodse vrouw, die in 3 eeuwen geleefd heeft.
Ook is een onderzoek gestart naar locaties en eigenaren, medewerkers van voormalige
scheepswerven in Kampen. Helaas is de georganiseerde 'opa en oma dag' wegens gebrek
aan belangstelling afgeblazen.
De werkgroep Documentatie is druk bezig geweest met het verder invoeren van
geschonken boeken, tijdschriften en overige informatiedragers in het gedigitaliseerd
systeem voor onze bibliotheek. Via onze website kunt u kennisnemen van de voortdurende
uitbouw van onze bibliotheek.
De werkgroep Historisch Onderzoek Kampen (HOK) heeft zich bezig gehouden met (bouw)
historisch onderzoek van enkele panden in Kampen, de Bovenkerk en de Doopsgezinde kerk.
Ook de werkgroep Archeologie is nieuw leven ingeblazen. Leden van deze werkgroep gaan
nu wekelijks naar de archeologische werkgroep in Zwolle om meer kennis op te doen.
Publicaties
Het informatieblad 'Mededelingen' is in 2018 drie maal verschenen. Het Historisch Tijdschrift
is elk kwartaal verschenen. De verschijning van dit tijdschrift wordt mede mogelijk gemaakt
door een aantal sponsoren, waarvan de logo's achter in het tijdschrift zijn opgenomen.
Bestuur
In 2018 hebben we afscheid genomen van de bestuursleden John Wezenberg en Neel
Wijshake. Cor Scheurwater is tot het bestuur toegetreden.
Bestuurssamenstelling per 31-12-2018
Voorzitter
Sybren Gerlofsma, Kampen
Vice-voorzitter
Gert-Jan Casteleijn
Secretaris
André Westendorp
Penningmeester
vacant
Leden
Theo Nieuwenhuizen
Johan Prins
Cor Scheurwater
Tot de vacature voor het penningmeesterschap is ingevuld neemt John Wezenberg als
administrateur de financiële administratie waar. Ook verzorgt hij de ledenadministratie en
de coördineert de verspreiding van ons Historisch Tijdschrift.
André Westendorp, secretaris
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Financieel Overzicht 2018 (inclusief begroting 2019)
Ledeninformatie

aantal leden (werk. ber. gemiddelde)
tarief

begroting
definitief
2019
begroting 2018
2018
345/75
360/60
441
18,5 /€ 25,18,5 /€ 25,18,50

definitief
2017
462
18,50

Resultatenoverzicht
Inkomsten
contributie
donatie
bijdrage porto
Lezingen vrijw. bijdrage
Losse verkoop tijdschr. e. d.
Sponsoring
Diversen
Bijzondere bate
Rek.Crt. 500 jaar Reformatie
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe
Rek.Crt. Erfgoedraad
Totaal inkomsten

Uitgaven
Zaalhuur
Lezingen/excursies
Hist. Tijdschrift
Mededelingenblad
Werkgroepen
Werkgroep Archeologie
Werkgroep Bibliotheek
Werkgroep Genealogie
Werkgroep HOK
Werkgroep Taal
Kosten inventaris apparatuur
Overige kosten
Kosten website
Publicaties (drukwerk)
Porto
Resultaat lopende jaar
Totaal uitgaven
Jrg.16 nr.1

begroting
2019
8.250
50
200
100
1.000
2.250
100
0
0
0
0
11.950

begroting
2019
1.200
800
7.400
300
250
250
500
250
250
300
600
200
700
-1.050
11.950
8

definitief
2018
8.160
14
194
62
882
2.250
53
0
0
0
0
11.614

definitief
2017
8.540
39
215
63
3.208
2.250
156
0
0
0
0
14.470

definitief
begroting 2018
2018
1.200
1.200
1.000
460
6.700
6.255
300
227
500
869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
293
600
604
100
145
1.600
0
800
737
0
825
13.200
11.614

definitief
2017
860
930
6.174
190
130
0
0
0
0
0
264
433
236
4.576
640
36
14.470

begroting 2018
8.150
100
200
100
2.000
2.250
400
0
0
0
0
13.200

maart 2019

Balans (na resultaat bestemming)
31
31
december december
2018
2017

Debet
Inventaris/apparatuur
Debiteuren
Liquide middelen

0
56
30.747

0
19
30.596

Totaal debet

30.803

30.614

31
31
december december
2018
2017

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
1.794
0
0
12.909

10.000
2.500
3.600
2.384
47
0
12.084

Totaal credit

30.803

30.614

1) HV Jan van Arkel verzorgt het betalingsverkeer van de Stichting Erfgoedraad Kampen
en van de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe. Teneinde dit zichtbaar te maken zijn de
rekening courant verhoudingen daarvan als aparte regels op de balans weergegeven.
JW/18-01-2019

Toelichting Financieel Overzicht (inclusief begroting 2019)
Ledeninformatie:
Het berekende betalende ledenaantal ( totale contributie gedeeld door het individuele
contributietarief) voor 2018 komt uit 441. Een daling ten opzichte van 2017 van 21.
Jrg.16 nr.1
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Resultatenoverzicht:
De contributieopbrengst blijft bijna € 400 achter op 2017, maar ligt in lijn met de begrote
opbrengst voor 2018. Voor 2019 wordt op basis van de werkelijke ledenaantallen per 31
december 2018 een lichte toename van € 100,- van de contributieopbrengst verwacht.
De bijdrage in de portokosten van onze postleden was € 194,- en lag in lijn met begroting
2018 (was € 200,-) en werkelijkheid 2017 (was € 215,-). Hoewel bij lange na niet
kostendekkend is het bestaande beleid in de begroting van 2019 gecontinueerd.
De opbrengst uit donaties was in 2018 marginaal € 14,-. Om die reden is het begrote bedrag
voor 2019 gehalveerd.
De opbrengsten uit losse verkoop in 2018 blijven met € 882,- fors achter op zowel werkelijk
2017 (was € 3.208,-) als ook op de begroting 2018 (was 2.000,-). Belangrijkste reden daarvan
is dat de verwachte uitgave van een nieuwe publicatie niet is gerealiseerd. De genoemde
opbrengst is gerealiseerd door verkoop uit de liggende voorraad en van dubbele exemplaren
uit de bibliotheek. Voor 2019 is de opbrengst begroot op € 1.000,Ook in 2018 is de sponsorpagina in ons Historisch Tijdschrift weer optimaal benut.
Opbrengsten sponsoring derhalve gelijk aan de begrote en vorig jaar cijfers. Voor 2019
conform begroot.
Aan de kostenkant is de zaalhuur met €1.200,- weliswaar € 340,- hoger dan in 2017, maar
exact gelijk aan het begrote bedrag. Ook voor 2019 wordt weer een gelijk bedrag begroot.
De kosten voor lezingen en excursies zijn € 540,- lager uitgekomen dan begroot en ook
€ 470,- lager dan in 2017. Deels veroorzaakt omdat het ook in 2018 niet mogelijk bleek om
een excursie te organiseren, deels ook een gevolg van het feit dat de sprekers over het
algemeen tevreden zijn met een beperkte kostenvergoeding. Het begrote bedrag voor 2019
is daarom beperkt tot € 800,- .
De werkelijke kosten voor het Historisch Tijdschrift waren met € 6.255,- nagenoeg gelijk aan
de kosten in 2017 (was € 6.174,-). Voor 2019 is een bedrag begroot van € 7.400,- Naast een
kostenverhoging als gevolg van de per in 2019 ingevoerde verhoging van het lage btw -tarief,
wordt daarmee een lang gekoesterde wens van de redactie om te komen tot een full color
tijdschrift nu ook gehonoreerd.
De kosten voor de werkgroepen zijn in 2018 uitgekomen op € 869,-. Dat is € 369,- hoger is
dan begroot en € 738,- hoger dan in 2017. Het merendeel van kosten in 2018 werd gemaakt
ten behoeve van de werkgroep HOK ten behoeve van het grondradar onderzoek in de
Bovenkerk. Tot nu toe werden de kosten van de werkgroepen onder één noemer
verantwoord. Met ingang van 2019 krijgen de werkgroepen een eigen budget.
De werkgroepen hebben voorzichtig hun wensen kenbaar gemaakt. Het gaat om de
volgende bedragen en onderwerpen. In hoeverre een en ander ook gerealiseerd zal kunnen
worden is ook sterk afhankelijk van de bemensing.
 WG Archeologie
€ 250,t.b.v. training en ontwikkeling van de werkgroep
 WG Bibliotheek
€ 250,t.b.v. van onderhoud en digitalisering collectie
 WG Genealogie
€ 500,t.b.v. digitalisering bronnenmateriaal
 WG HOK
€ 250, WG Taalkringe
€ 250,In 2018 zijn er geen kosten gemaakt voor een nieuwe in eigen beheer uit te geven
publicatie. Ook voor 2019 wordt dat niet verwacht. Reden om daar in 2019 geen bedrag
voor te begroten.
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De uitgaven voor porto zijn in 2018 € 96,- hoger dan in 2017 en € 63,- lager dan begroot.
Voor 2019 is een bedrag van € 700,- begroot. Daarbij is rekening gehouden met de per 1
januari 2019 verhoogde tarieven en wordt er van uit gegaan dat optimaal gebruik
gemaakt kan worden van de kortingstarieven van PostNL.
De overige kostenposten liggen op het niveau van de werkelijke kosten in 2017 en van
de begroting 2018 en zijn daarom voor 2019 overeenkomstig begroot.
Per saldo laat de resultatenrekening van 2018 een overschot zien van € 825,-. Dit saldo is
als te doen gebruikelijk op de balans toegevoegd aan het eigen kapitaal dat daarmee
stijgt van €12.084,- naar € 12.909,-.
Als gevolg van de eerder in deze toelichting genoemde aanpassingen laat de begroting
2019 een tekort zien van € 1.050,- . Dit is nog exclusief de eventuele kosten voor een
nieuwe huisstijl.
Als deze wijzigingen structureel worden, zal dekking gezocht moeten worden. Het lijkt
mij geen probleem om in afwachting daarvan het tekort in 2019 ten lasten van het eigen
kapitaal te brengen. Op termijn zal echter toch definitieve dekking gevonden moeten
worden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:
1. Een stijging van de contributietarieven door te voeren ingaande 2020.
Bijvoorbeeld (gerekend met de ledenaantallen van 31 12-2018) is de opbrengst
van een
 verhoging individuele tarief van € 18,50 naar € 20,=
€ 517,50
 verhoging gezinstarief van € 25,- naar € 27,50
=
- 187,50
 verhoging bijdrage portokosten van € 4,- naar € 6,=
- 100,00
Totaal
€ 805,2. Uitbreiding logosponsoring in het Historisch Tijdschrift met een 1 extra pagina.
Bijvoorbeeld de binnenpagina van het voorblad. Opbrengst in dit geval bij de
huidige logo sponsor methodiek maximaal € 2.250,-

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
Gert-Jan Casteleijn, Groenendael 172, IJsselmuiden
André Westendorp, Ringmus 7, IJsselmuiden
email: info@hvjanvanarkel.nl
penningmeester vacant
ledenadministratie
John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen
leden
Johan Prins
Theo Nieuwenhuizen
Cor Scheurwater
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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