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InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van historische vereniging 

voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel'.  

Bij een volwassen vereniging past een volwassen verslag: geen 

luxeproduct, maar wel meer dan een kort overzicht op 

enkele losse velletjes. 

 

Het jaarverslag kent een reguliere inhoud, die gericht is op 

een zo volledig mogelijke verantwoording aan de leden van 

de vereniging over het in 2016 gevoerde beleid. 

 

Dit boekwerkje dient als document tijdens de komende 

algemene ledenvergadering op 11 april aanstaande. 

 

Wij hopen dat u als leden deze nieuwe opzet ervaart als een 

verbetering en horen graag van u wat er volgens u nog beter 

kan. 

 

  Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter 
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UITNUITNUITNUITNODIGINGODIGINGODIGINGODIGING    

aan de leden van histaan de leden van histaan de leden van histaan de leden van hist. . . . verververver. . . . 'Jan van Arkel' 'Jan van Arkel' 'Jan van Arkel' 'Jan van Arkel'     voor de voor de voor de voor de 

jaarlijkse Algemene Ledjaarlijkse Algemene Ledjaarlijkse Algemene Ledjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, te houden envergadering, te houden envergadering, te houden envergadering, te houden 

op dinsdag 11 april 2017 om op dinsdag 11 april 2017 om op dinsdag 11 april 2017 om op dinsdag 11 april 2017 om 19.319.319.319.30 uur0 uur0 uur0 uur    in  in  in  in      

Regenboog, Regenboog, Regenboog, Regenboog, BBBBroederweg 32 te Kampenroederweg 32 te Kampenroederweg 32 te Kampenroederweg 32 te Kampen    

    

A G E N D A   L E D E N V E R G A D E R I N GA G E N D A   L E D E N V E R G A D E R I N GA G E N D A   L E D E N V E R G A D E R I N GA G E N D A   L E D E N V E R G A D E R I N G    

 

  1. Opening 

  2. Mededelingen 

  3. Verslag algemene ledenvergadering 12 april 2016 

  4. Verantwoording algemeen beleid in het jaar 2016 

 a. algemeen b. bestuurlijk 

  5. Verantwoording financieel beleid in het jaar 2016 

 a. toelichting b. controle c. begroting 2017 

  6. Benoeming nieuwe kascommissie 

  7. Bestuurssamenstelling 

 • Hennie Brink is op eigen verzoek aftredend; 
 vooralsnog geen kandidaat als vervanging gesteld 
 • Johan Prins is aftredend en herkiesbaar 
  8. Toekomstplannen 

 a. locatie lezingen 

 b. huisvesting 
  9. Rondvraag 

10. Sluiting 
   P A U Z E 

LEZING 

Vanaf ca. 20.30 wordt er door ons lid Geraart Westerink een 

lezing gehouden over wederopbouwarchitectuur in de 

gemeente Kampen. Dit deel van de avond is vrij toegankelijk. 

 

Bestuurssamenstelling per 31Bestuurssamenstelling per 31Bestuurssamenstelling per 31Bestuurssamenstelling per 31----12121212----2016201620162016    



3 

 

 

voorzitter  Sybren Gerlofsma, Kampen 

   syger.div@gmail.com 

vice-voorzitter  Jan van Lente, IJsselmuiden 

secretaris  André Westendorp, IJsselmuiden 

   info@hvjanvanarkel.nl 

penningmeester John Wezenberg, Kampen 

   penning@hvjanvanarkel.nl 

leden Hennie Brink (algemeen bestuurslid) 

 Gert-Jan Casteleijn (communicatie) 

 Theo Nieuwehuizen (programmering lezingen) 

 Johan Prins (redactie historisch tijdschrift) 

 Neel Wijshake-Emmerik (genealogie) 

 

 

Bestaande wBestaande wBestaande wBestaande werkgroepenerkgroepenerkgroepenerkgroepen    

 

•Archeologie 

 Onder leiding van stadsarcheoloog Alexander 
 Jager worden vondsten verwerkt en beschreven 
•Documentatie 

 Elke week worden de nieuwe aanwinsten door 
 enkele mensen toegankelijk gemaakt 
•Genealogie 

 Wekelijks houdt een groep mensen zich bezig met 
 een speciaal project en met voorlichting 
•Historisch Onderzoek Kampen 

 Gerichte studie naar aspecten van de historie 
•Redactie Historisch Tijdschrift 

 Voorbereiding van een kwartaaluitgave met 
 verantwoorde historische artikelen 

Verslag ledenvergadering Verslag ledenvergadering Verslag ledenvergadering Verslag ledenvergadering dinsdag 12 april dinsdag 12 april dinsdag 12 april dinsdag 12 april 2222016016016016    
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Plaats:    Regenboog, Broederweg 32 

Aanwezig:   33 leden 

Afmelding:   John van Zuthem 

Notulist:   André Westendorp 

 

1. Opening 

Voorzitter a.i. (Sybren Gerlofsma) opent de vergadering en 

heet een ieder hartelijk welkom. In zijn openingswoord geeft 

hij aan dat we binnen ons werkgebied veel sporen uit het 

verleden hebben: schriftelijke, archeologische, monumentale 

en overgeleverde. Als vereniging hebben we hiermee goud in 

handen, meer dan we als leden  beseffen.  

De agenda wordt vastgesteld zoals die is aangeboden. 

2. Verslag ledenvergadering 10 maart 2015 

Het verslag van deze ledenvergadering wordt ongewijzigd 

vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag waren er geen 

opmerkingen. 

3. Algemeen jaarverslag 2015 (secretaris) 

Het jaarverslag wordt zonder verdere inbreng vastgesteld. 

4. Financieel jaarverslag (penningmeester) 

De penningmeester licht het verslag kort toe.  

De volgende vragen/aandachtspunten komen aan de orde: 

• We kennen nu alleen sponsoren, geen donateurs. 

• Er wordt gevraagd of het niet zinvol is om de begroting bij 

te stellen, omdat de begrote post 'verkoop' structureel het 

dubbele van de werkelijkheid bedraagt. De penningmeester 

merkt hierover op dat het gaat om het tot uitdrukking 

brengen van een ambitie. Door een zelfde beeld aan 

uitgavenkant loopt de begroting per saldo in de pas. 
• De begroting voor 2016 is gebaseerd op de resultaten van 2015. 

De kosten rondom en ten gevolge van de verhuizing naar de 

Stadskazerne zijn nu onduidelijk en daarom niet te begroten. 
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5. Verslag kascontrole 

De kascontrole is uitgevoerd door Anja Teunissen en Ed Last. Zij 

hebben schriftelijk verklaard dat de kas in orde is. Hierop wordt 

door de vergadering decharge verleend aan penning-meester en 

bestuur. 

6. Benoeming kascommissie voor 2016 

Anja Teunissen heeft twee maal de kas gecontroleerd en is daarom 

aftredend. Theo van Mierlo was voor het afgelopen jaar reserve. 

Daarmee bestaat voor 2016 de kascommissie uit de leden Ed Last 

en Theo van Mierlo. Matthijs Brug stelt zich beschikbaar als 

reservelid. 

7. Begroting 2016 

De begroting is al meegenomen bij de behandeling van punt 4 en 

wordt zonder nadere vragen akkoord bevonden. 

8. Bestuursverkiezing 

Omdat Sybren Gerlofsma zich verkiesbaar heeft gesteld voor de 

taak van voorzitter, neemt tweede voorzitter Jan van Lente de 

leiding van de vergadering over. Het bestuur stelt de volgende 

kandidaten als bestuursleden voor: 

Sybren Gerlofsma: Heeft kort nadat Wout van Capelle zijn taak 

als voorzitter om persoonlijke redenen moest neerleggen de rol 

van waarnemend voorzitter vervuld. Voorgesteld wordt om Sybren 

in de functie van voorzitter te kiezen. 

André Westendorp: Was bestuurslid voor drie perioden,  waarvan 

twee perioden als secretaris. Vanwege de continuïteit wordt 

voorgesteld hem voor een volgende periode te kiezen. 

Gert-Jan Casteleijn: Voorgesteld wordt hem te benoemen als 

bestuurslid ter vervanging van afgetreden lid Gerrit Samsen.  

De tweede voorzitter vraagt of iemand schriftelijke stemming 

wenst. Omdat niemand hierom vraagt, worden de drie 

voorgestelde kandidaten bij acclamatie gekozen en benoemd. 

Jan van Lente draagt de leiding over aan de nieuwe voorzitter. 

Deze bedankt oud-voorzitter Wout van Capelle voor het vele 

werk dat hij in die rol voor de vereniging heeft verzet. 
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Vanuit de vergadering wordt daarna opgemerkt dat het 

wellicht onverstandig is dat een voorzitter deel uitmaakt van 

een of meer werkgroepen. Argument hierbij zou zijn dat een 

voorzitter boven de partijen hoort te staan en dat een 

voorzitter als lid van een werkgroep voor ongewenste sturing 

zou kunnen zorgen. Volgend op deze opmerking ontspint 

zich een debat dat zich toespitst op de bestaande praktijk, 

waarin de voorzitter deel uitmaakt van de redactie van 

Historisch Tijdschrift. 

Johan Prins, hoofdredacteur van HT, laat weten dat er 

binnen de redactie geen enkel probleem is met de voorzitter 

als lid. 

De voorzitter laat weten dat hij al was toegetreden tot de 

redactie voordat hij werd gevraagd als voorzitter en dat hij op 

dit moment tevens lid is van de werkgroep HOK. 

Verder wordt door een lid opgemerkt dat bij een besluit met 

ingrijpende gevolgen eerst het huishoudelijk reglement dient 

te worden aangepast. 

Voorgesteld wordt om te stemmen bij handopsteken. Met 25 

tegen 8 stemmen wordt besloten dat er geen bezwaar is tegen 

deelname van de voorzitter aan een werkgroep. 

9. Rondvraag 

•Gevraagd wordt of er al meer bekend is over de komende 

verhuizing naar de Stadskazerne. De voorzitter antwoordt dat 

het een moeilijke materie is, omdat het lastig blijkt de juiste 

informatie te verkrijgen. Bij de deelnemende partijen is nog 

veel onbekend. Verder geeft hij in het kort weer wat de 

laatste tijd in de pers verscheen. 

•Gevraagd wordt of we als JvA ook actief zijn tijdens de 

Hanzedagen 2017. Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat 

we als vereniging niet zelfstandig actief zullen zijn tijdens die 

dagen. Wel proberen we met diverse lokale en regionale 

erfgoedorganisaties buiten de Hanzedagen iets te bieden. 
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Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Algemeen jaarverslagAlgemeen jaarverslagAlgemeen jaarverslagAlgemeen jaarverslag    

Het jaar 2016 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de 

verhuizing naar cultuurcluster 'Stadskazerne'. In het eerste 

halfjaar is veel aandacht besteed aan voorbereiding van deze 

verhuizing. Bij de verhuizing zelf heeft een tiental leden 

geholpen, waardoor we in één ochtend 'over' waren. We zijn 

tijdens deze handeling wel bij bepaald bij het feit dat er nog 

veel te ordenen materiaal aanwezig is. Hopelijk kunnen we 

hier in het nieuwe jaar aan werken. Vanwege de verhuizing 

en wat daarmee samenhangt zijn er naast de werkzaamheden 

binnen de werkgroepen weinig andere activiteiten geweest. 

 

Op 1 januari 2016 telde de vereniging 474 leden. Dit aantal 

was op 31 december  gestegen tot 484. Deze aantallen zijn 

inclusief huisgenootleden. 

 

Historische avondenHistorische avondenHistorische avondenHistorische avonden    
Een van de kernactiviteiten van onze vereniging is natuurlijk 

de maandelijkse lezing. In 2016 waren dit de volgende: 

12 januari Michael Klomp: Tussen Boven
 Nieuwstraat en Burgwal 
9 februari Thomas Klaphake: De olifant, een   
 Kamper bedrijf 
8 maart Akki en Cees Visser: Het Wilhelmus, ons  
 unieke volkslied 
12 april Ledenvergadering en ledenavond 

13 september Ad van Liemp: Rol 'van Heutz' bij   
 Rotterdamse razzia 
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11 oktober Gert-Jan Westhoff: Avondmaalstafel in  
 IJsselmuiden, een brug in de tijd 
8 november Erik de Boer: Kampen in de knel.   
 Waarom vier Kamper predikanten in de  
 17de eeuw op de Nationale Synode te  
 Dordrecht belanden 
13 december Joost Heutink: Geschiedenis en betekenis  
 van Iconen 
Met uitzondering van de septemberlezing (Stadskazerne) 

werden de lezingen gehouden in gebouw 'Regenboog'. 

 

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen    
Naast de activiteiten van de redactie van het Historisch 

Tijdschrift waren in 2016 drie werkgroepen actief binnen de 

vereniging.  

De werkgroep GGGGenealogieenealogieenealogieenealogie heeft zich in 2016 vooral bezig 

gehouden met verder onderzoek naar de achtergronden van 

personen van wie de grafsteen op de Joodse begraaf-plaats in 

IJsselmuiden te vinden is. Dit heeft er eind 2016 toe geleid 

dat onze website is aangevuld met de eerste resultaten van dit 

onderzoek. Daarnaast is de werkgroep verder gegaan met de 

opbouw van informatie per (voormalige) gemeente. In 2016 

is hierbij in hoofdzaak gewerkt aan de binnenstad van 

Kampen, aan Grafhorst en aan Zalk en Veecaten. 

De werkgroep DDDDocumentatieocumentatieocumentatieocumentatie  is druk bezig geweest met het 

verder invoeren van geschonken boeken, tijdschriften en 

overige informatiedragers in het gedigitaliseerd systeem voor 

onze bibliotheek. In dit verband was met name de 

omvangrijke nalatenschap van boeken, aantekeningen en 

publicaties van wijlen ons lid Henk van der Hoven een 

welkome aanwinst voor onze verenigingsbibliotheek. Via 

onze website kunt u kennisnemen van de voortdurende 

uitbouw van onze bibliotheek.  
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De in 2015 gestarte werkgroep Historisch OnderzoekHistorisch OnderzoekHistorisch OnderzoekHistorisch Onderzoek 

KampenKampenKampenKampen (HOK) heeft zich in 2016 o.a. bezig gehouden met 

diverse theorieën over het ontstaan van de stad Kampen. Een 

'pilot'-project met betrekking tot de bouw- en 

bewoningsgeschiedenis van een binnenstadspand is gestart en 

uitgevoerd. 

 

PublicatiesPublicatiesPublicatiesPublicaties    
Het informatieblad 'Mededelingen' is in 2016 vier maal 

verschenen. Dit geldt ook voor het Historisch Tijdschrift. De 

verschijning van dit tijdschrift wordt mede mogelijk gemaakt 

door een aantal sponsoren, waarvan de logo's achter in het 

tijdschrift zijn opgenomen. 

 

   André Westendorp, secretaris 
 

Bestuurlijk jaarverslag 
Terugkijkend op de bestuurlijke kant van onze vereniging 

zijn een aantal specifieke zaken te signaleren, die ik graag wil 

benoemen. 

 

Gebruik Gebruik Gebruik Gebruik verenigingsruimteverenigingsruimteverenigingsruimteverenigingsruimte    
Toen een aantal jaren geleden de Vloeddijk 1, onder de 

paraplu van het stadsarchief beschikbaar kwam voor onder 

andere onze vereniging waren we daar erg blij mee. Veel 

leden hebben hier heel wat genoeglijke en nuttige uurtjes 

doorgebracht. Op deze geste van de gemeente Kampen 

kunnen we niet anders dan dankbaar terugkijken. Het 

aanbod van gebruik van een ruimte in de Stadskazerne 

bevestigt dat de gemeente bijzondere waarde wordt 

toegekend aan de bijdrage die onze vereniging levert aan het 

cultuurhistorisch klimaat in Kampen.  
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Dit gegeven maakt ons in zekere zin schatplichtig: het zou 

getuigen van ordinair profiteurschap als we niet zouden 

nadenken over enige tastbare tegenprestatie. 

 

Samenwerking met StadsarchiefSamenwerking met StadsarchiefSamenwerking met StadsarchiefSamenwerking met Stadsarchief    
Zowel in het oude als in het nieuwe onderkomen was de 

samenwerking met het Stadsarchief redelijk goed.  

Het cultuurverschil tussen per uur betaalde ambtenaren en 

onbetaalde vrijwilligers zorgt uiteraard wel eens tot 

tenenkrommende situaties. Dit had onmiskenbaar zijn 

weerslag op het tempo van de 'implementatie' van onze 

vereniging in de Stadskazerne. 

Het proces, waarin we onze rol en plek in de nieuwe 

omgeving moesten vinden, duurde langer dan we wilden.  

 

Inmiddels zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de 

voorwaarden waaronder we gebruik maken van de 

voorzieningen van de Stadskazerne. Een en ander houdt in 

dat we tegen een beperkt vast bedrag per maand kunnen 

beschikken over de Jan van Arkel kamer en over het 

auditorium voor maximaal 10 lezingen per jaar. 

De invulling van vrijwillige inzet is nog onderwerp van 

gesprek. Gezamenlijk streven is om de Stadskazerne ook in 

de avonduren een bruisend activiteitencentrum te laten zijn. 

Daarbij wordt voorlopig gedacht aan openstelling van het 

archief op één avond per week. 

 

Nieuwe grondhoudingNieuwe grondhoudingNieuwe grondhoudingNieuwe grondhouding    
Als dagelijks bestuur hebben we daarom besloten pas op de 

plaats te maken en te voorkomen dat we 'voor de troepen uit 

gaan lopen'. We zijn per slot van rekening vrijwilligers die de 

vereniging op z'n minst draaiende moeten houden. Niemand 

verlangt van ons dat we commerciële doelen halen.  
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Dit vergt een nieuwe grondhouding. Pas als onze rol als 

vereniging helemaal helder is, is het tijd om aan de slag te 

gaan met nieuwe beleidvoornemens.  

 

Uitwerking in 201Uitwerking in 201Uitwerking in 201Uitwerking in 2017777    
We behartigen de dagelijkse gang van zaken en werken aan 

verbetering van kwaliteit van bestaande zinvolle onderdelen, 

terwijl we minder relevante zaken afstoten. 

In afwachting van meer duidelijkheid over de uiteindelijke 

vormgeving is daarom besloten de ontstane extra 

bestuursvacature vooralsnog niet op te vullen. 

 

BestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstelling    
In de ledenvergadering van 12 april is Sybren Gerlofsma 

gekozen als voorzitter en Gert-Jan Casteleijn als algemeen 

bestuurslid. In de functie van secretaris werd André 

Westendorp herkozen. 

Aan het eind van 2016 gaf Hennie Brink om persoonlijke 

redenen te kennen haar bestuurslidmaatschap te willen 

beëindigen. Zoals genoemd, zal de vacature pas worden 

ingevuld als er meer zicht is op de toekomst. 

 

  Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter 
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    Financieel Overzicht 2016Financieel Overzicht 2016Financieel Overzicht 2016Financieel Overzicht 2016    

    (inclusief begroting 2017(inclusief begroting 2017(inclusief begroting 2017(inclusief begroting 2017))))    
 

 

 

Ledeninformatie (financiëel)Ledeninformatie (financiëel)Ledeninformatie (financiëel)Ledeninformatie (financiëel)    
    

  

begroting 

2017 

begroting 

2016 

definitief 

2016 

definitief 

2015 

aantal leden 

(werk. ber. 

gemiddelde) 360/60 360/60 451 439 

     

tarief  18,5 /€ 25,- 18,5 /€ 25,- € 18,50 € 18,50 

 

 

In bovenstaande tabel de vergelijkende financiële  ledeninformatie.  

 

Het berekende ledenaantal voor 2016, dat is het totaal in het 

jaar ontvangen contributie gedeeld door het individuele 

contributietarief ( €18,50), komt uit op 451. Ten opzichte van 

2015  en stijging van 12.  

 

De ledenaantallen voor 2017 zijn wederom voorzichtig begroot 

op het 360 individuele  lidmaatschappen en 60 

gezinslidmaatschappen. 
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ResultatenoverzichtResultatenoverzichtResultatenoverzichtResultatenoverzicht    

 

InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    

begroting 

2017 

begroting 

2016 

definitief 

2016 

definitief 

2015 

        

contributie 8.150 8.150 8.346 8.116 

donatie 100 100 39 34 

bijdrage porto 200 200 200 184 

Lezingen vrijw. 

bijdrage 100 100 80 120 

Losse verkoop 

tijdschr. e. d. 2.000 2.000 794 1.101 

Sponsoring 2.250 2.250 2.125 2.125 

Diversen 400 400 279 404 

Bijzondere bate 0 0 

Rek.Crt. 

Erfgoedraad 0 0 

     

     

Totaal inkomstenTotaal inkomstenTotaal inkomstenTotaal inkomsten    13.20013.20013.20013.200    13.20013.20013.20013.200    11.86311.86311.86311.863    12.08312.08312.08312.083    

 

De contributieopbrengst komt iets hoger uit dan begroot.  

 

De losse verkoop loopt goed, ondanks dat de beoogde publicatie(s) 

nog niet zijn gerealiseerd.  

 

Ook de verdere baten liggen op een gelijk niveau als in 2016. 

 

 

 



14 

 

UitgavenUitgavenUitgavenUitgaven    

begroting 

2017 

begroting 

2016 

definitief 

2016 

definitief 

2015 

        

Zaalhuur 1.200 1.000 510 455 

Lezingen/excursies 1.000 1.000 535 875 

Hist. Tijdschrift 6.700 6.700 6.590 6.705 

Mededelingenblad 300 300 320 258 

Werkgroepen 500 500 562 31 

Kosten inventaris 

apparatuur 400 400 816 561 

Overige kosten 600 600 553 625 

Kosten website 100 100 145 484 

Publicaties 

(drukwerk) 1.600 1.800 0 510 

Porto  800 800 755 701 

Resultaat lopende 

jaar     1.077 877 

     

Totaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgavenTotaal uitgaven    13.20013.20013.20013.200    13.20013.20013.20013.200    11.86311.86311.86311.863    12.08312.08312.08312.083    

 

De kosten voor de lezingen zijn  ruim binnen het budget gebleven.  

 

De kosten  van de werkgroepen liggen op budgetniveau. Kosten 

van inventaris /apparatuur zijn fors hoger dan afgelopen jaren 

vanwege voornamelijk als gevolg van intensievere werkgroep 

activiteiten.  

 

Kosten voor publicaties (zie uitgaven) zijn afgelopen jaar (nog) 

niet gemaakt.  
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Ondanks de verhuizing per saldo toch een positief resultaat van 

€ 1.077,- dat geheel ten gunste van het kapitaal is gebracht. Een 

en ander resulteert in de volgende balans per 31 december 

2016. 

 

Balans (na resultaat bestemming)Balans (na resultaat bestemming)Balans (na resultaat bestemming)Balans (na resultaat bestemming)    

 

DebetDebetDebetDebet    

31 december 31 december 31 december 31 december 

2016201620162016    

31 december 31 december 31 december 31 december 

2015201520152015    

Inventaris/apparatuur 0 400 

Debiteuren 625 250 

Liquide middelen 29.991 27.290 

Totaal debetTotaal debetTotaal debetTotaal debet    30.61630.61630.61630.616    27.94027.94027.94027.940    

CreditCreditCreditCredit    

31 december 31 december 31 december 31 december 

2016201620162016    

31 december 31 december 31 december 31 december 

2015201520152015    

Fonds Hans Wiersma 10.000 10.000 

Fonds Hommo Reenders 2.500 2.500 

Fonds Taalkring 

Publicatie 3.600 3.600 

Crediteuren 2.469 870 

Kapitaal 12.048 10.971 

Totaal creditTotaal creditTotaal creditTotaal credit    30.616 27.94027.94027.94027.940    

 

 

   John Wezenberg, penningmeester 
 

 


