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Geachte leden van historische vereniging 'Jan van Arkel', 
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 
Historische Vereniging voor de IJsseldelta. Zoals eerder gemeld wordt deze gehouden op 
dinsdag 14 april a.s. in de Van Mulckenzaal van de Stadskazerne. De avond begint om 20.00 
uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open. 
De stukken voor deze ledenvergadering (jaarstukken) vindt u hierna in deze 'Mededelingen'. 
 
Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter 
 

De activiteiten die in de “agenda” vermeld staan gaan voor een groot deel 
vanwege de Corona-crisis niet door of worden uitgesteld.  
We kunnen op dit moment niet voorzien of een ledenbijeenkomst op 14 april 
mogelijk  is vanwege de heersende Corona-crisis. Houdt u daarom de pers-
berichtgeving van de eerste helft van april nauwlettend in de gaten. 
 
   A G E N D A  
1. Opening 
 ... met inbegrip van korte terugblik op 2019 en het vaststellen van de agenda. 
 
2. Mededelingen 
 ... zowel van algemene als van huishoudelijke aard. 
 
3. Verslag van de ledenvergadering van 16 april 2019 
 Het verslag van deze vergadering wordt aan de aanwezige leden ter goedkeuring 
 voorgelegd. 
 
4. Verantwoording algemeen beleid in 2019 
 Het vorig jaar gevoerde algemene beleid wordt na eventuele toelichting aan de 
 aanwezige leden ter goedkeuring voorgelegd. 
 
5. Verantwoording financieel beleid in 2019 
 Het in vorig jaar gevoerde financiële beleid wordt na eventuele toelichting en na 
 verslag van de bevindingen van de kascommissie aan de aanwezige leden ter 
 goedkeuring voorgelegd. 
 
6. Begroting voor 2020 en financiële controle over dat jaar 
 De voor 2020 voorgestelde financiële begroting wordt met eventueel door de leden 
 gewenste aanpassingen ter goedkeuring voorgelegd. 

Mededelingen 
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7. Verkiezing nieuw bestuur 
 Op het moment van drukklaar maken van deze stukken hebben zich  kandidaten 
 aangemeld voor vier van de vijf bestuursfuncties. Tot 48 uur vóór het begin van de 
 ALV kunnen leden zich alsnog aanmelden als kandidaat of medekandidaat voor een 
 bestuurstaak. 
 De vóór dat tijdstip aangemelde kandidaten presenteren zich tijdens de vergadering, 
 waarna verkiezing dan wel benoeming zal plaatsvinden.  
 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 

Verslag ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019 (agendapunt 3) 

 
Aanwezig:  15 leden 
M.k.a.:  R. Akse, H. Broers, W. Pieffers 
 

1. Opening 
Voorzitter Sybren Gerlofsma opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen 
hartelijk welkom. De lage opkomst voor deze ledenvergadering zal te maken hebben 
met de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal vanavond. De voorzitter geeft aan 
dat hij de vergadering kort wil houden. De consumptie is voor rekening van de 
vereniging.  
In zijn openingswoord staat de voorzitter in het kort stil bij de status van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV).  
Hoewel de kerntaken volgens de voorzitter doorgang vinden, valt er wel een schaduw 
op de invulling van deze taken. Het algemene beeld is dat het steeds moeilijker wordt 
om vrijwilligers te vinden.  
De verhuizing naar de stadskazerne heeft teveel energie gekost. De inzet van onze 
voormalige penningmeester John Wezenberg en onze secretaris André Westendorp 
hebben in positieve zin bijgedragen aan een goed verloop van die verhuizing. Door 
hen is veel werk verzet, maar dat heeft wel zijn tol geëist. Vorig jaar heeft John 
Wezenberg zijn functie als penningmeester en bestuurslid niet verlengd. Dit jaar 
heeft ook André Westendorp besloten zijn functie als secretaris en bestuurslid neer 
te leggen. De nadruk van deze vergadering ligt dan ook op het (doen) inzetten van 
meer menskracht binnen de vereniging. 

 
2. Verslag ledenvergadering 10 april 2018 

Het verslag van de ledenvergadering van 10 april 2018 wordt na een correctie bij 
punt 5 (het jaarverslag 2016 moet jaarverslag 2017 zijn) zonder verdere opmerkingen 
en/of aanvullingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit verslag gemaakt. 
 

3. Jaarverslag 2018 (secretaris) 
Het algemeen jaarverslag 2018 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 
4. Financieel jaarverslag 2018 (penningmeester) 
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M.b.t. dit jaarverslag wordt gevraagd naar het verschil tussen het werkelijke en het 
begrootte bedrag bij de post ‘diversen’. De reden hiervoor is teruglopende rente-
inkomsten vanwege de lage rentestand. 
Dit jaar zijn ook bedragen begroot voor de activiteiten van de werkgroepen. 
 

5. Verslag kascontrole 
Mathijs Brug deelt mee dat hij met Wim van Werkhoven de kas heeft gecontroleerd 
en in orde heeft bevonden. Voorgesteld wordt om penningmeester / bestuur 
decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. 
 

6. Benoeming leden volgende kascontrole 
Mathijs Brug is aftredend. Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Toon Slurink 
en Wim van Werkhoven. Gerrit Eijlander stelt zich beschikbaar als reserve. 
 

7. Begroting 2019 
Theo van Mierlo heeft moeite met de verhoging van de kosten voor het Historisch 
Tijdschrift. Dit staat in geen verhouding met wat begroot is voor lezingen.  
De vergadering deelt deze gedachte. 
Besloten wordt om het begrootte bedrag voor lezingen te verhogen naar 1000 euro. 
De begroting wordt vervolgens vastgesteld. 
 

8. Vacatures bestuur 
De voorzitter stelt vast dat de tijd dat leden zich vrijwillig melden voor een 
bestuursfunctie voorbij is. Het blijkt moeilijk te zijn om bestuurstaken ingevuld te 
krijgen. 
Er wordt kort gediscussieerd over een mogelijke oplossing, zonder dat er iets 
concreets uit komt. 
De vergadering stelt voor om een ‘denktank’ te formeren die zich moet buigen over 
dit probleem en een oplossing moet zien te vinden. De voorzitter geeft aan dat hij 
niet het initiatief tot samenroepen van deze ‘denktank’ zal nemen. Gert-Jan Castelijn 
neemt dit op zich. De vergadering stelt voor om de denktank te laten bestaan uit: 
Sybren Gerlofsma, Gert-Jan Casteleijn, Herman Broers, Mathijs Brug, Ernst Hupkes, 
Theo van Mierlo en André Westendorp. Tips zijn van harte welkom. Ook zal getracht 
worden om meer leden hiervoor te vinden. 
 

9. Rondvraag. 
Romke Venema geeft aan dat niet-leden de lezingen positief ervaren. Ook de 
diversiteit van de onderwerpen wordt positief gewaardeerd. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun betrokken en uitvoerige inbreng.  
 
Voor verslag, André Westendorp 
 
 

Algemeen verslag over het jaar 2019 (agendapunt 4) 
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Naast de reguliere activiteiten rond lezingen, Historisch Tijdschrift en werkgroepen was het 
jaar 2019 vooral een jaar van heroriëntatie. Er werd een moeizaam proces ingezet tot totale 
vernieuwing van Historisch Tijdschrift, dat uiteindelijk resulteerde in een vernieuwde 
vormgeving bij een nieuwe vormgever en producent. De in maart 2020 verschenen special 
rond '75 jaar bevrijding' geeft een beeld van de vernieuwde vormgeving. 
 
Tijdens de vorige ledenvergadering werd besloten tot het samenstellen van een 'denktank', 
een groep leden die wilden brainstormen over bestuurlijke continuïteit in brede zin. Hoewel 
in eerste instantie ook leden van het bestaande bestuur deel zouden uitmaken van de 
denktank, werd in een vroeg stadium besloten om vanuit een positie van volledige 
onafhankelijkheid de resultaten de brainstormsessie aan het bestaande bestuur te 
rapporteren. Dit vond plaats in het najaar. De aanbevelingen in dit rapport met de naam 
"nieuw elan" werden volledig door het bestuur overgenomen. Essentie van het rapport was 
te komen tot een kleiner en daarmee slagvaardiger bestuur van vijf personen. 
Het bestuur kende vanaf de vorige ledenvergadering op 16 april blijvend vacatures voor 
secretaris en penningmeester. We mogen ons gelukkig prijzen dat oud-penningmeester John 
Wezenberg zich bleef inzetten voor de financiële administratie, de ledenadministratie en de 
coördinatie van de verspreiding van het Historisch Tijdschrift en dat oud-secretaris het 
inkomend mailverkeer en de website wilde blijven bijhouden.  
Vanwege omstandigheden in de privésfeer lieten aan het eind van het jaar een tweetal 
bestuurleden weten tot nader bericht hun bijdrage aan het bestuur tot een minimum te 
moeten beperken. 
  
Lezingen 
In 2019 werden de volgende lezingen gehouden: 
8 januari Hette Meijering: Geert van Wou en het Kamper klokkenluidersgilde 
12 februari Geraart Westering: Amsterdamse School architectuur in Kampen 
12 maart Rob Busser: Kampen en de scheepvaart vóór 1200 
9 april  Joop van Dijk: De struikelsteentjes van Kampen 
8 oktober Marcel de Jong: Reformatie en kerkstrijd was ook klassenstrijd 
12 november Theo van Mierlo: De IJsselkogge en de gouden eeuw van Kampen 
10 december Jaap Bruins Slot: Over 250 jaar Het Nut in Kampen 
 
Alle lezingen werden gehouden in de Van Mulkenzaal in de Stadskazerne. Omdat de uitbater 
van Café Paatje in mei stopte, waren we genoodzaakt tijdens de laatste drie lezingen zelf 
voor (het bestellen en schenken van) koffie en thee te zorgen. De gemiddelde opkomst bij de 
lezingen vertoont de afgelopen jaren een groeiende lijn. 
        
Werkgroepen 
De volgende werkgroepen ontplooiden in 2019 regelmatig activiteiten: 
• werkgroep archeologie 
• werkgroep bibliotheek 
• werkgroep genealogie 
• werkgroep Historisch Onderzoek Kampen 
 
Vanwege hogere bestuurlijke prioriteiten is het helaas niet gelukt om tijdig te zorgen voor 
coördinatie en bundeling van verslaglegging vanuit de werkgroepen. 
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       Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter 
 
 

Financiële stukken over het jaar 2019 (agendapunten 5 en 6) 
         
Financieel Overzicht 2019 (inclusief begroting 2020) opgesteld: 1-3-2020 
  

   

Ledeninformatie         

  
begroting 

2020 
begroting 

2019 
definitief 

2019 
definitief 

2018 

aantal leden (werk. ber. gemiddelde) 345/75 345/75 465 441 

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

25,- 18,50 

     

Resultatenoverzicht         

Inkomsten 
begroting 

2020 
begroting 

2019 
definitief 

2019 
definitief 

2018 

contributie 8.250 8.250 8.611 8.160 

donatie 50 50 11 14 

bijdrage porto 200 200 233 194 

Lezingen vrijw. bijdrage 100 100 165 62 

Losse verkoop tijdschr. e. d. 1.000 1.000 175 882 

Sponsoring 2.250 2.250 2.250 2.250 

Diversen 50 100 25 53 

Bijzondere bate   0 0 0 

 Fonds Wiersema (tbv project 75 jr 
bevr.) 2.500       

Rek.Crt. 500 jaar Reformatie   0 0 0 

Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe   0 0 0 

Rek.Crt. Erfgoedraad   0 0 0 

Totaal inkomsten 14.400 11.950 11.470 11.614 

     

     

     

Uitgaven 
begroting 

2020 
begroting 

2019 
definitief 

2019 
definitief 

2018 

Zaalhuur 1.200 1.200 1.270 1.200 

Lezingen/excursies 1.000 1.000 687 460 

Hist. Tijdschrift 9.200 7.400 4.869 6.255 

Project "75 jaar bevrijding" 2.500       

Mededelingenblad 300 300 160 227 

Werkgroepen     0 869 

Werkgroep Archeologie 250 250 240 0 

Werkgroep Bibliotheek 250 250 149 0 
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Werkgroep Genealogie 500 500 33 0 

Werkgroep HOK 250 250 0 0 

Werkgroep Taal 250 250 0 0 

Kosten inventaris apparatuur 300 300 158 293 

Overige kosten 600 600 389 604 

Kosten website 200 200 145 145 

Publicaties (drukwerk)     0 0 

Porto  700 700 460 737 

Resultaat lopende jaar -3.100 -1.250 2.911 825 

Totaal uitgaven 14.400 11.950 11.470 11.614 

      

          

Balans (na resultaat bestemming)         

Debet     

31 
december 

2019 

31 
december 

2018 

          

Inventaris/apparatuur     0 0 

Debiteuren     186 56 

Liquide middelen     33.090 30.747 

          

Totaal debet     33.275 30.803 

     
     

Credit     

31 
december 

2019 

31 
december 

2018 

          

Fonds Hans Wiersma     10.000 10.000 

Fonds Hommo Reenders     2.500 2.500 

Fonds Taalkring Publicatie     3.600 3.600 

Crediteuren     1.355 1.794 

Rek.Crt. Erfgoedraad Kampen 1)     0 0 

Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 1)     0 0 

Kapitaal     15.820 12.909 

          

Totaal credit     33.275 30.803 

     

1) HV Jan van Arkel verzorgt het betalingsverkeer van de Stichting Erfgoedraad Kampenen  
van de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe. Teneinde dit zichtbaar te maken zijn de 
rekening courant verhoudingen daarvan als aparte regels op de balans weergegeven. 

     

Toelichting Financieel Overzicht (Inclusief begroting 2020) 

     
Resultatenoverzicht: 
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O.a. ook als gevolg van een actief incassobeleid is de contributieopbrengst hoger dan 
begroot (€ 361) en vorig jaar (€ 452). 

Opnieuw tegenvallende opbrengsten uit losse verkoop. In 2019 zijn geen nieuwe 
publicaties gerealiseerd. Daarnaast stagneert ook de opbrengsten uit eerdere publicaties. 

Als gevolg van het samenvoegen van de nummers 3 en 4  zijn de kosten van het Historisch 
Tijdschrift fors lager dan begroot (€ 2.531) en vorig jaar ( €1.386). In lijn hiermee zijn de 
portokosten lager dan begroot (€ 240) en vorig jaar ( €276). Besloten is dit voordeel aan te 
wenden voor het uitgeven van een dubbeldik themanummer,  "75 jaar bevrijding" in maart 
2020. Dit zal dan ook het eerste nummer zijn met een nieuwe layout en in een nieuw 
formaat. 
Al met al resulteert een en ander erin dat het verwachte negatieve resultaat van € 1.250 in 
een positief resultaat van € 2.911 is geworden.  Dit saldo is als te doen gebruikelijk 
toegevoegd aan het eigen kapitaal. 

Begroting 2020: 

De begroting 2020 is gebaseerd op de begroting van 2019.  Wel is voor wat  betreft de 
kosten van Historisch Tijdschrift rekening gehouden met de extra kosten van het dubbel 
dikke themanummer. Daarnaast zijn in de begroting ook de kosten (€ 2.500)  van het 
project 75 jaar bevrijding (expositie in samenwerking met het stadsarchief) verwerkt.  Ter 
financiële dekking van ons aandeel in dit project is besloten een gelijk bedrag te laten 
vrijvallen uit het Fonds H. Wiersema. 

De  begroting 2020 laat vervolgens een tekort zien van € 3.100. Ongeveer gelijk aan het 
overschot in het jaar 2019.      

JW/4-3-2020 

 

 
 
Jan van Arkel : agenda en lezingen 

 
20 maart 2020 (afgelast vanwege Corona-crisis) 
Opening van de WO2-expositie (georganiseerd door Stadsarchief en HV Jan van Arkel)  
Presentatie van ons vernieuwd Historisch Tijdschrift 

plaats:  Stadskazerne 
 
24 maart 2020 (afgelast vanwege Corona-crisis) 
Lezing door Herman Broers : Gevangenentransporten door Kampen.  
plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur 
 
31 maart 2020 (afgelast vanwege Corona-crisis) 
Lezing “Executie aan de Meppelerstraatweg”  
plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur 
 
4 april 2020 (afgelast vanwege Corona-crisis) 
Vrije inloop studiezaal Stadsarchief; leden van 'Jan van Arkel' zijn aanwezig om te helpen bij 
vragen over genealogie, huizenonderzoek en streekhistorie. 
plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur 
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14 april 2020 
Jaarlijkse ledenvergadering, o.a. verkiezing bestuur (nadere berichtgeving volgt) 
plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur 
 
2 mei 2020 
Vrije inloop studiezaal Stadsarchief; leden van 'Jan van Arkel' zijn aanwezig om te helpen bij 
vragen over genealogie, huizenonderzoek en streekhistorie. 
plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur 
 
En verder: 

- Elke vrijdagochtend (als regel) werkgroep genealogie in de Jan van Arkel kamer in de 
Stadskazerne 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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 

 

http://www.hvjanvanarkel.nl/

