Mededelingen
MEDEDELINGEN BESTUUR
- INTERIM-BESTUUR WEER OP VIER PERSONEN
- CORONA: ‘NL Leest’ afgelast, inloopochtend gaat wel door

INTERIM-BESTUUR WEER OP VIER PERSONEN
Het interim-bestuur van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’
bestaat weer uit vier personen. Neel Wijshake-Emmerik is bereid gevonden het bestuur te
komen versterken.
Nadat Jos van Hoef als penningmeester wegens omstandigheden zijn taak moest
neerleggen, bestond het interim-bestuur nog uit drie personen: voorzitter Herman Broers,
secretaris André Westendorp en vicevoorzitter Cor Scheurwater. Die laatste nam per direct
het interim-penningmeesterschap over.
Gezien de taken die er liggen en omdat het interim-bestuur wegens corona langer aanblijft
dan aanvankelijk voorzien, achtte het bestuur het gewenst per direct versterking te zoeken.
Het bestuur benaderde daartoe Neel Wijshake, die na een gesprek enthousiast instapte.
Neel Wijshake-Emmerik (Sassenheim, 1960) is in het dagelijks leven floormanager bij
Kwantum in Lelystad. Ze woont sinds 1983 in Kampen en is sinds 2012 actief bij HV Jan van
Arkel. Neel Wijshake was in de periode 2015-2018 al bestuurslid en keert nu terug in het
interim-bestuur als algemeen bestuurslid. Ze gaat de handen uit de mouwen steken voor het
vergroten van de interesse bij jongeren voor historie en familiegeschiedenis en het
aansporen van leden tot een actievere rol binnen de vereniging.
De samenstelling van het interim-bestuur en de taakverdeling is nu als volgt:
Herman Broers
- voorzitter
Cor Scheurwater
- penningmeester / vicevoorzitter
André Westendorp
- secretaris
Neel Wijshake-Emmerik
- algemeen lid
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CORONA: ‘NL Leest’ afgelast, inloopochtend gaat wel door
Het in de Mededelingen van 5 oktober j.l. aangekondigde evenement ‘Nederland Leest’
van de bibliotheek Kampen in samenwerking met HV Jan van Arkel is wegens de strengere
corona-maatregelen afgelast.
De bedoeling was dat in de Stadskazerne onder het jaarthema ‘Kleine geschiedenis, grote
verhalen’ mensen de gelegenheid zouden krijgen in hun eigen geschiedenis te duiken. De
bibliotheek heeft besloten dit landelijke evenement in de maand november niet te
organiseren om het aantal reisbewegingen te beperken. Wat het bestuur van HV JvA betreft
een begrijpelijke beslissing.
De eerstvolgende reguliere inloopochtend genealogie van HV Jan van Arkel, gepland op
zaterdag 7 november, gaat vooralsnog wel gewoon door. Uiteraard worden maatregelen
getroffen om mensen die onderzoek willen doen corona-proof te kunnen ontvangen en
begeleiden.
Wij adviseren leden wel om de website van HV JvA (www.hvjanvanarkel.nl) in de gaten te
houden voor de actualiteit.
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John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen

website
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http://www.hvjanvanarkel.nl
info@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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