Mededelingen
Er gloort hoop
Eerder lieten we weten dat de bestuurlijke onderbezetting bij onze vereniging steeds meer
voelbaar wordt. Een aantal taken moesten daardoor de afgelopen maanden achterwege
blijven. We hebben het vooral over een adequate berichtgeving richting de leden van 'Jan
van Arkel'.
Om deze onwenselijke situatie het hoofd te bieden, werd al voor de zomer een 'denktank'
gevormd, een groep van zes verenigingsleden die zich de afgelopen maanden heeft verdiept
in mogelijke oorzaken. En nog belangrijker: kwam met een adviesrapport aan het bestuur.
Begin december is dit rapport gepresenteerd en met het bestuur doorgesproken.
Gezamenlijk werd de wil uitgesproken om te komen tot een serieuze doorstart. Deze
doorstart zal verder gaan dan een wervingsactie voor actieve leden.
De doelstellingen van onze vereniging zijn helder en blijven daarom ongewijzigd. Maar bij de
wijze van uitvoering zal voor een nieuwe aanpak worden gekozen. De mensen van de
'denktank' hebben zich bereid verklaard actief aan de uitvoering van dit vernieuwingsproces
bij te dragen.
De komende maanden zullen de leden vaker dan gewoonlijk bijgepraat worden over de
voortgang op deze nieuw ingeslagen weg, door klassieke berichtgeving, via de digitale weg
en via het middel van de ledenvergadering.
Stiekem hoop ik dat er mensen met jeukende handen klaar zitten, klaar om ook actief mee
te doen aan dit boeiende proces. Meld je in dat geval gerust aan. Vereniging zijn doen we
samen!
Een veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2020 toegewenst!
Met hartelijke groet,
Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter
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Rapport ‘Nieuw elan’ van denktank binnenkort openbaar
Zoals voorzitter Sybren Gerlofsma in deze nieuwsbrief al meldde, heeft een denktank van zes
leden zich gebogen over de bestuurlijke problemen van de historische vereniging (gebrek
aan animo, onderbezetting). Het unanieme adviesrapport, getiteld ‘Nieuw elan’, is op 12
december door de denktank met het bestuur besproken en als advies inhoudelijk onverkort
door het bestuur overgenomen.
Van het adviesrapport wordt nu een kortere publieksversie geschreven die in januari aan de
leden wordt aangeboden. Uiteraard kunnen leden die dat wensen dan ook het gehele
rapport (15 pagina’s) inzien, dat op de website zal worden geplaatst.
Het veranderingsproces dat uit het rapport voortkomt dient te leiden tot een kleiner en
slagvaardiger verenigingsbestuur met een nieuwe werkgroepenstructuur die
toekomstbestendig is. De denktank heeft onder de titel ‘Nieuw elan’ vier kernbegrippen
vastgesteld op basis waarvan ze adviseert de koers te gaan bepalen: inhoud boven vorm,
open en flexibel, zichtbaar, eenvoudig en effectief.
Op zeer korte termijn zal inhoudelijk meer duidelijk worden. Naar verwachting zullen leden
in de algemene ledenvergadering van voorjaar 2020 een nieuw verenigingsbestuur kunnen
kiezen dat de taak krijgt de adviezen van de denktank uit te voeren.
Denktank Jan van Arkel
Herman Broers, Ernst Hupkes, Theo van Mierlo, Annemiek Jonker, Hester Timmerman de
Hoop, André Westendorp

Jan van Arkel : agenda en lezingen
4 januari 2020
Vrije inloop studiezaal Stadsarchief; leden van 'Jan van Arkel' zijn aanwezig om te helpen bij
vragen over genealogie en streekhistorie
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
14 januari 2020
Lezing: INDONESIE EN DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD
Gerrit de Munnik vertelt deze avond over Indonesië in de jaren van haar vrijheidsstrijd.
Uiteraard in samenhang met de Kamper situatie. Hij is vele malen in Indonesië geweest om
daar interviews af te nemen over de oorlog. Maar ook in Kampen heeft Gerrit veel
gesprekken gehad met zowel de veteranen die uitgezonden werden naar Indië als met de
repatrianten die als kind in Kampen zaten.
tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
plaats: Stadskazerne, van Mulckenzaal
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11 februari 2020
Kamper Pub Quiz, Over Kamper Taal en Kamper historie
tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
plaats: nader te bepalen ruimte in Stadskazerne
11 maart 2020
Nader in te vullen activiteit
tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
plaats: nader te bepalen
14 april 2020
Jaarlijkse ledenvergadering, o.a. verkiezing niet bestuur (nadere berichtgeving volgt)
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 19.00 uur

Bestuur:
voorzitter
Sybren Gerlofsma, Akelei 64, Kampen
2e voorzitter
Gert-Jan Casteleijn, Groenendael 172, IJsselmuiden
secretaris
vacant
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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