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Na de zomer: bezig zijn met wat is geweest in een seizoen dat nog komt 
 
Net als de politiek kent onze vereniging een soort zomerreces. Voor het bestuur zijn dit enkele 
maanden om op adem te komen en voorbereidingen te treffen voor het komende seizoen.  
Het afgelopen seizoen maakten we bestuurlijk pas op de plaats. We beperken ons tot het meest 
elementaire doel van onze vereniging: hobbymatig bezig zijn met het verdiepen in de geschiedenis. 
 
Een aantal aspecten hiervan zijn al diep geworteld en niet meer weg te denken. We bedoelen de 
door de vereniging georganiseerde historische lezingen, het uitgeven van een Historisch Tijdschrift en 
een aantal werkgroepen, die elk een aspect van historisch onderzoek voor hun rekening nemen. 
 
Voordat we overgaan tot het ontplooien van meer structurele activiteiten, zullen we ons als bestuur 
vooral richten op verbetering van bovengenoemde zaken en van het besturen daarvan. 
 
Daarvoor zijn leden nodig die daaraan een steentje willen en kunnen bijdragen. Wij vragen u om eens 
bij uzelf na te gaan in hoeverre dit voor u een optie is. Het aantal meedenkende hoofden en 
meewerkende handen is evenredig met de kwaliteit van een vereniging!! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter 
 
 

DRINGENDE OPROEP 
 

Het bestuur van de vereniging  vraagt dringend 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 

samensteller(s) van 'Mededelingen' (1x per kwartaal) 
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Jan van Arkel : agenda en lezingen 2018 
 
2 oktober 2018  
Jaap van Gelderen : lezing over “Roerige jaren in de Kamper Studentenwereld 
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
De toegang voor leden van de bibliotheek en voor leden van de historische vereniging Jan 
van Arkel is 5 euro. Niet leden betalen 7 euro. Meer info is te vinden op 
www.bibliotheekkampen.nl/activiteiten/362-lezing-100-10  
 
6 oktober 2018 
Voorouderspreekuur en inloop studiezaal 
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal stadsarchief; 10.00 – 13.00 uur 
 
9 oktober 2018  
Harry Klunder : lezing over de grote monumenten in Kampen. 
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 
3 november 2018 
Voorouderspreekuur en inloop studiezaal 
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal stadsarchief; 10.00 – 13.00 uur 
 
13 november 2018 
Reinout Rutte : lezing over Jacob van Deventer 
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 
8 december 2018 
Voorouderspreekuur en inloop studiezaal 
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal stadsarchief; 10.00 – 13.00 uur 
 
11 december 2018 
Michael Klomp : lezing over een archeologisch onderwerp. 
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 

 

 

 

 

 

 

 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 

email: info@hvjanvanarkel.nl 

  

Tekst voor Mededelingen graag als Word-

bestand en foto’s apart in jpg-formaat. 

Bestuur: 

voorzitter Sybren Gerlofsma, Akelei 64, Kampen  

2e voorzitter Gert-Jan Casteleijn, Groenendael 172, IJsselmuiden 

secretaris 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 


