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Uitnodiging aan leden van HV JvA voor de algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2022 
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Locatie: Johan van Mulkenzaal, De Stadskazerne (2e etage) 

 

AGENDA  
 
1. Opening (met vaststellen agenda) 
 
2. Mededelingen (algemeen en huishoudelijk) 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 oktober en 2 november 2021 (ter vaststelling) 

4. Algemeen Jaarverslag 2021 (ter vaststelling, stukken: zie bijlagen) 
 
5. Verantwoording financieel beleid 2021 (ter vaststelling, stukken: zie bijlagen) 
  incl. kascontrole 2021, verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie 

6. Voorstel contributiewijziging (zie toelichting in uitnodiging) 

7. Voorstel wijziging portokosten (zie toelichting in uitnodiging) 

8. Voorstel wijziging beleid verspreiding Mededelingen (zie toelichting in uitnodiging) 

9. Algemene toelichting op ontwikkelingen verenigingsjaar 2022 tot nu toe 
  incl. begroting (ter informatie) 
 
10. Bestuursverkiezing (zie toelichting in uitnodiging) 
 
11. Rondvraag 
 
12. Sluiting 

 
 
 

  

Uitnodiging ALV 
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Geachte leden van Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’, 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging, de agenda en de stukken voor de algemene ledenvergadering 
(ALV) van onze vereniging, die wordt gehouden op dinsdag 19 april 2022 om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) in de Johan van Mulkenzaal van De Stadskazerne (Oudestraat 216, 2e verdieping). 
  Het betreft de ALV 2022, waarin verantwoording wordt afgelegd aan de leden betreffende 
het verenigingsjaar 2021. Tevens wordt door het bestuur een doorkijkje gegeven t.a.v. de 
verenigingsontwikkelingen in het lopende jaar.  Ook vindt een formele wisseling in het bestuur plaats 
en legt het bestuur de ALV enkele voorstellen voor. 
  Het bestuur zou een hoge opkomst van leden bij de vergadering uiteraard zeer op prijs 
stellen. 
 
Enkele punten van toelichting op de agenda: 
ad. 6 Voorstel contributiewijziging 
Het bestuur heeft geconstateerd dat de huidige contributiebedragen bij onze vereniging bijna twintig 
jaar ongewijzigd gehanteerd worden. Bovendien zijn ze in relatie tot de contributie bij 
zusterverenigingen in de regio aan de lage kant, zeker afgezet tegenover het aanbod van activiteiten 
binnen de vereniging (4x per jaar een tijdschrift, toegang tot 7 lezingen per jaar).  
Tenslotte constateert het bestuur dat het, ook voor het jaarlijks sluitend krijgen van de begroting, 
verstandig is om de contributie te wijzigen. 
Het bestuur stelt voor per 1 januari 2023 te komen tot de volgende contributiebedragen: 
- lidmaatschap: 20 euro (was 18,50) 
- lidmaatschap huisgenoot: 7,50 euro (was 6,50) 
 
ad. 7 Voorstel wijziging portokosten 
Voor leden die buiten de gemeente Kampen wonen, kunnen we geen gebruik maken van onze eigen 
bezorgers. Daarom hanteert de vereniging een opslag op het lidmaatschap ter dekking van de 
portokosten voor verzending van het tijdschrift en – indien nodig – informatie op papier. 
De huidige opslag op het lidmaatschap voor deze leden (4 euro per jaar) dekt bij lange na niet meer 
de daadwerkelijke kosten die met die porto gemoeid zijn (15,36 euro per jaar). HV JvA heeft 80 leden 
buiten de gemeentegrenzen op wie dit van toepassing is. 
Het bestuur vindt een gehele dekking van de portokosten door alleen deze groep leden niet 
noodzakelijk, het bestuur gaat uit van een zekere solidariteit. In de ogen van het bestuur wordt deze 
solidariteit met onderstaand voorstel reëel tot uitdrukking gebracht.    
Voorstel: 
Het bestuur stelt voor de portokosten voor leden buiten de gemeente Kampen die per post 
bediend worden, te verhogen naar 50% van de daadwerkelijke kosten, afgrond op 7,50 euro per 
jaar.  
 
 
ad. 8 Voorstel wijziging verspreiding Mededelingen 
Meerdere keren per jaar verspreidt het bestuur Mededelingen onder de leden. Een flink aantal 
leden, waarvan bekend is dat ze een e-mailadres hebben, ontvangen de Mededelingen nog altijd op 
papier. Het bestuur wil dit graag veranderen. Het is onnodig, brengt extra kosten en werk met zich 
mee en het is niet milieuvriendelijk.  
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Natuurlijk kunnen leden die niet over email beschikken de Mededelingen op papier blijven 
ontvangen, maar dat zal dan uitsluitend gebeuren tegelijk met verspreiding van het Historisch 
Tijdschrift.  
Voorstel: Het bestuur stelt voor om alle leden van wie het emailadres bekend is bij het bestuur 
vanaf 1 januari 2023 uitsluitend nog digitaal de Mededelingen toe te sturen. 
  
ad. 10 Voordracht nieuw bestuurslid 
Per 1 januari 2022 heeft algemeen bestuurslid Neel Wijshake-Emmerik haar positie in het bestuur in 
goed overleg ter beschikking gesteld, in verband met haar aanstelling als medewerker van het 
Stadsarchief Kampen per die datum.  
Het bestuur heeft Margreet Bos bereid gevonden haar functie als algemeen lid in het bestuur over te 
nemen. Margreet draait sinds februari mee als aspirant-bestuurslid. 
Margreet Bos wordt door het bestuur formeel voorgedragen aan de ALV als nieuw algemeen 
bestuurslid van HV Jan van Arkel. 
 
Tot 48 uur voor aanvang van de ALV kunnen andere leden zich nog aanmelden als kandidaat of 
medekandidaat voor een bestuurstaak. De vóór dat tijdstip aangemelde kandidaten presenteren zich 
tijdens de vergadering, waarna verkiezing of benoeming zal plaatsvinden. 
 
Wij verwijzen u graag naar de bijlagen en zien uw komst naar de ledenvergadering met plezier 
tegemoet. 
 
Namens het bestuur, 
 
Herman Broers, voorzitter 

 
Bijlagen: 
- Verslag ALV 26/10 en 2/11/21 
- Algemeen jaarverslag 2021 
- Financieel jaarverslag 2021 
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Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Historische vereniging voor de 
IJsseldelta ‘Jan van Arkel’, gehouden op dinsdag 26 oktober 2021 in de Stadskazerne te 
Kampen. 

Aanwezig zijn  30 leden. 
Met kennisgeving afwezig : 10 leden 

Opening 
Vanwege het plotseling overlijden van zijn moeder is de voorzitter a.i. Herman Broers niet aanwezig. 
De vice-voorzitter a.i. Cor Scheurwater treed deze vergadering op als voorzitter. 
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld. 

Mededelingen 
Er hebben zich 10 leden afgemeld voor deze ALV. 

Verslag ALV 16 april 2019 
Bij punt 7 van dit verslag dient is het bedrag 1000 euro onjuist. Dit moet 1500 euro zijn.  
Het verslag is vervolgens vastgesteld. 

Algemeen jaarverslag 2019 en 2020 
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. deze verslagen. 

Verantwoording financieel beleid 2019 en 2020 
De penningmeester a.i. geeft aan dat het financieel beeld stabiel is over de afgelopen jaren. Er 
worden uit de vergadering verder geen opmerkingen gemaakt. 
De kascontrole is uitgevoerd door Toon Slurink en Janny Diender. Er zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd en op voorstel van de kascontrole wordt decharge verleend aan penningmeester a.i. 
en bestuur a.i. 
De kascontrole over 2021 zal worden uitgevoerd door Janny Diender, Theo van Mierlo. Als reserve is 
John van Zuthem beschikbaar. 

Algemene toelichting op ontwikkelingen 2021 tot nu toe 
De vereniging kent in 2021 weer een flinke groei. Deze groei is in de loop van 2019, ondanks het zgn. 
coronajaar, ingezet. Ook financieel ziet het beeld er positief uit. De vernieuwing van osn ‘Historisch 
Tijdschrift’ zal hier mede aan bijgedragen hebben. 
Met de Readshop is de afspraak gemaakt dat naast de vereniging alleen zij ons HT verkopen. Alleen 
verkochte exemplaren worden in rekening gebracht. 
Opmerkingen begroting: 
- om onze website een update te geven  een extra bedrag gereserveers 
- in het project ‘Freddy Schinkel’ werken we met partners samen. Dit project zal bestaan uit uitgave 
fotoboek, expositie en een lezing. 
- de penningmeester a.i. vraagt de ALV hoe zij denken over portokosten. Het beleid tot nu toe was 
dat leden die in den lande wonen lezingen, etc. niet kunnen bijwonen en dat daarvoor de protkosten 
enigszins gecompenseerd zijn. Echter de portokosten zijn flink gestegen en op dit moment is de 
contributie inclusief portkosten nauwelijks nog kostendekkend. De ALV is van mening dat 50% van de 
portokosten in rekening brengen reëel is. 
- We zijn voorzichtig weer begonnen met heractivering van onze activiteiten, d.w.z. maandelijkse 
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inloopochtend, lezingen (bij de lezing van Eva Vriend waren 200 bezoekers). De kamper taalkringen 
en werkgroep archeologie zijn ook weer actief begonnen. 
Uit de ALV komt de vraag of bij lezingen eens wat meer vrouwen kunnen worden gevraagd. Ook bijna 
of net afgestudeerden aan een universiteit kan een goede optie zijn. Veelal kan er dan ook een 
artikel in ons HT parallel worden opgenomen. 

Meerjarenplan ’Noten op Zang, toekomstvisie 2021-2025 
Het meerjarenplan 2021 – 2025 wordt in bespreking gegeven. De ALV staat positief tegenover dit 
plan. De volgende opmerkingen worden gemaakt. 
- op dit moment zijn we (nog niet) actief op scholen 
- in het jubileumjaar 2023 is het de bedoeling om actief samenwerking te zoeken met partners 
- er wordt gevraagd wat de reden is van een eventuele naamswijziging. Vanuit de ALV wordt in eerste 
instantie aangegeven dat de naam ‘IJsseldelta’ wenselijk is vanwege ons werkgebied en ‘Jan van 
Arkel’ vanwege continuïteit. Het idee wordt geopperd om hiervoor wel de tijd te nemen. Een 
‘prijsvraag’ onder de leden, te organiseren, zo mogelijk gecombineerd met een artikel in ons HT. De 
ALV vind dat de aanpassing van de statuten wel door moet gaan. De statutaire naam van de 
vereniging hoeft niet direct te veranderen. Een optie zou ook kunnen zijn een andere gebruiiksnaam. 
- in de ALV van  2022 probeert het bestuur een voorstel voor huishoudelijk reglement voor te leggen. 
- vanuit de ALV komt de opmerking dat het belangrijk is om geen dubbele functies te behouden. Op 
korte termijn is dit niet zo’n probleem, maar er moet voorkomen worden dat bijvoorbeeld de functie 
voorzitter bestuur / redactie gaat ‘schuren’. 
- het bestuur wordt meegegeven om externe contacten te gaan onderhouden. Ook bovenregionale 
contacten kunnen voor de vereniging belangrijk zijn. Zoek bijvoorbeeld contacten met universiteiten 
om jonge sprekers te vinden. 
- het bestuur wordt meegegeven om mogelijkheden te zoeken voor onderzoek geschiedenis 
bedrijven. Dit kan een positief effect op sponsoring kunnen hebben. 
- Als de kamper almanak verdwijnt kan een mogelijkheid van uitgave jaarboek door onze vereniging 
als alternatief zijn. Het is dan belangrijk dat er voldoende menskracht is en ook meerdere partijen 
hieraan gaan deelnemen. 
- Als bestuur willen we kritisch blijven op onze huisvesting. We willen flexibel zijn en kijken ook voor 
activiteiten naar andere ruimten. 

                                  

Statutenwijziging 
De statuten worden zonder opmerkingen door de ALV vastgesteld. Echter voor een definitieve 
vaststelling moet statutair 2/3 van de leden aanwezig zijn. Dat is niet het geval.  
Een volgende ALV om de statuten definitief te kunnen vaststellen wordt bepaald op dinsdag 2 
november aanvang 19.30 uur in de Stadskazerne. 

Bestuursverkeizing 
Door leden zijn geen tegenkandidaten aangedragen. Hierdoor zijn de door het bestuur a.i. 
voorgedragen kandidaten de enige kandidaten. 
Als eerste wordt de voorzitter Herman Broers als voorzitter voorgedragen. De ALV gaat hier unaniem 
mee akkoord. 
Vervolgens worden Neel Wijshae, Cor Scheurater, John Wezenberg en André Westendorp als 
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bestuursleden voorgedragen. Ook hier gaat de ALV unaniem mee akkoord. 
De in 2020 vertrokken bestuursleden Sybren Gerlofsma, Theo Nieuwenhuizen, Gert-Jan Casteleijn en 
Johan Prins worden bedankt voor hun inzet. 

Rondvraag 
Het bestuur brengt de 3 komende lezingen onder de aandacht van de ALV. 
Vanuit de ALV wordt het bestuur gecomplimenteerd dat zij , ondanks de moeilijk tijd i.v.m. coronoa, 
nieuw elan in de vereniging hebben weten te krijgen. 
Voor wat betreft de lezingen is het belangrijk dat we waken voor onduidelijkheid. Welke lezingen zijn 
gratis en welke niet. Ook is nodig om in dit verband na te denken hoe omgaan met toegang lezingen 
voor leden en niet-leden. 

Sluiting 
De vice-voorzitter sluit rond 22.00 de vergadering. 

André Westendorp, secretaris 
 
Verslag extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Historische vereniging voor de 
IJsseldelta ‘Jan van Arkel’, gehouden op dinsdag 2 november 2021 in de Stadskazerne te 
Kampen. 

Aanwezig zijn  25 leden. 
Met kennisgeving afwezig : 24 leden 

Opening 
Vanwege afwezigheid van de voorzitter opent de vice-voorzitter Cor Scheurwater de vergadering. 

Mededelingen 
In de onlangs gehouden ALV van 26 oktober 2021 is de vergadering akkoord gegaan met de 
statutenwijziging. Statutair moet daarbij 2/3 van de leden aanwezig zijn. Dat aantal was niet 
aanwezig waardoor een nieuwe ALV is uitgeschreven.  
Als enige agendapunt is dan ook vaststelling statutenwijziging. 
Een deel van de afgemelde leden heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorgestelde 
statutenwijziging. Echter bij de oude statuten die nu nog gelden kunnen deze ‘stemmen’ niet 
meegerekend worden. Als de nieuwe statuten van kracht zijn kan ook digitaal gestemd worden.  

Statutenwijziging 
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de statutenwijziging waardoor deze door de ALV zijn 
vastgesteld. 

Sluiting 
De vice-voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun moeite om aanwezig te zijn en sluit te 
vergadering 

 

  



ALV april 2022 7 22 maart 2022 

Algemeen jaarverslag over het jaar 2021 
 
Het jaar 2021 was ook voor onze vereniging misschien een nog wel bijzonderder jaar dan 2020. 
Enerzijds het jaar van de verdere uitwerking van een nieuwe dynamiek, waarbij de vereniging weer 
een formeel bestuur kreeg, anderzijds het tweede coronajaar dat de vereniging grotendeels 
lamlegde en we als leden – op enkele weken in het najaar na – nog steeds niet of nauwelijks samen 
konden komen. Opvallend is 2021 ook het jaar van weer een goede ledengroei.  
 
Ledental 
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 508 leden, op 31 december 2021 was dit gestegen tot 535. 
Deze aantallen zijn inclusief (geregistreerde) huisgenootleden. 
 
Bestuur 
Voor het bestuur was 2021 opnieuw een bijzonder jaar. De status van interim-bestuur is tijdens de 
op 26 oktober en 2 november in twee delen gehouden ALV omgezet naar een formeel bestuur. 
Het interim-bestuur was gedurende 2021 al wel druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de 
ALV om daar diverse voorstellen aan de leden voor te leggen. Zo werden de voorstellen in het 
meerjarenplan 2021-2025 ‘Noten op zang’ aangenomen. Tevens werd het voorstel voor 
modernisering van onze statuten aangenomen. 
 
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2021 (definitief benoemd op 26/10/21 na interim-periode 
sinds 14 april 2020): 
Voorzitter  Herman Broers 
Vicevoorzitter  Cor Scheurwater 
Secretaris  André Westendorp 
Penningmeester John Wezenberg 
Algemeen lid  Neel Wijshake 
 
Lezingavonden 
De lezingen zijn wegens de coronamaatregelen in 2021 zeer beperkt georganiseerd en voor het 
grootste deel stopgezet. Wel vonden nog plaats: 
 
12 oktober :  Lezing Eva Vriend over haar succesvolle boeken Het Nieuwe Land en Eens ging de zee 
hier tekeer, evenals haar voorgenomen project over de nazaten van Schokland in Kampen en elders. 
Wegens coronamaatregelen en grote belangstelling (bijna 200 mensen) is deze lezing gehouden in de 
Nieuwe Kerk.  

16 november: Boekpresentatie Peter Sierksma - Mijnheer, dat weiger ik, een politieman in 
verzet, de WO2-biografie over Kamper politieman Pieter Kapenga, wederom in de Nieuwe 
Kerk. Deze presentatie is op het laatste moment omgezet naar een online event, een 
experiment. Naar de presentatie keken (streaming) online meer dan 150 mensen, ongeveer 
het aantal aanmeldingen.  
 
Bij beide gelegenheden is samengewerkt met de partners van de Stadskazerne, naar 
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tevredenheid. De afspraak is gemaakt een reguliere lezing met Sierksma opnieuw te 
plannen, zodra de regels dit toestaan.  
 
Werkgroepen 
Wat betreft de redactie van het Historisch Tijdschrift (HT), zie onder ‘Publicaties’ 
  De lezingencommissie had  in 2021 te maken met grote beperkingen, maar staakte haar 
activiteiten niet geheel (zie boven). Er wordt uitgekeken naar betere tijden in 2022. De commissie 
bestaat uit Theo Nieuwenhuizen, Cor Adema en Herman Broers. 
  De werkgroep Genealogie heeft zich in 2020 vooral beziggehouden met ondersteuning bij 
‘vastgelopen’ onderzoeken en/of beantwoording van vragen die we kregen. Gedurende de 
coronamaatregelen is het niet mogelijk geweest om onderzoek in archieven uit te voeren. We 
hebben daarom via onze website de mogelijkheid geboden aan een ieder om ons vragen / hulp voor 
te leggen waar men niet of nauwelijks uitkwam. Hiervan werd evenals in 2021 veelvuldig gebruik 
gemaakt. De werkgroep bestaat uit: Wim Meijberg, Wijtske Jousma, Neel Wijshake, André 
Westendorp en John Wezenberg. 
  De werkgroep Archeologie lag noodgedwongen grotendeels stil. De werkgroep bestaat uit: 
Vladimir Simonjan, Yvonne Poortinga, Ben Heldoorn, Gerrit Dekker, Cor Scheurwater en Alexander 
Jager. 
  De werkgroep Documentatie is in beperkte mate toch nog bezig geweest met het verder 
invoeren van geschonken boeken, tijdschriften en overige informatiedragers in het gedigitaliseerd 
systeem voor onze bibliotheek. Via onze website kunt u kennisnemen van de voortdurende uitbouw 
van onze bibliotheek. De werkgroep bestaat uit: Ed Last, Gerrit Brinkman en John Wezenberg. 
  In 2021 is een nieuwe werkgroep ‘Beeld’ gestart. Deze werkgroep is begonnen om eerst de 
kaders van hun activiteiten in kaart te brengen. De werkgroep bestaat uit: Hans van Dijk, René de 
Ruiter, Jan Overweg, Martien Grandia en John Wezenberg. 
  De werkgroep Kamper Taalkringe stond ook op een laag pitje, al lag het zeker niet stil. Er zijn 
voorbereidingen getroffen voor het schrijven van een nieuwe dialectrubriek met limericks in het 
Kamper dialect in het HT, die in maart 2022 van start zal gaan. De werkgroep bestaat uit: Johan Prins, 
Wout van Capelle, Jeanne Kloosterziel en Reijer van ’t Hul. 
  De jubileumcommissie is diverse keren bijeengekomen in voorbereiding op het 
jubileumjaarprogramma dat we plannen voor het 50/20-jarig bestaan van de vereniging in 2023. De 
commissie bestaat uit: Neel Wijshake en Theo van Mierlo. 
 
Publicaties 

Mededelingen 
Het informatieblad 'Mededelingen' is in 2021 zes maal verschenen. Vier keer regulier bij verschijning 
van het HT en aanvullend enkele keren op basis van actualiteiten die in de ogen van het bestuur 
direct gemeld dienden te worden aan de leden.  
  Het bestuur heeft zich voorgenomen de lijn voort te zetten die onder het interim-bestuur is 
ingeslagen, namelijk de Mededelingen bewust in te zetten voor intensiever contact met de leden. De 
noodzaak tot tussentijdse Mededelingen wordt steeds opnieuw afgewogen, we willen het ook niet 
overdrijven.  
 
Historisch Tijdschrift 
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Het Historisch Tijdschrift verscheen regulier en in totaal vier keer in 2021. Het HT is ook in 2021 op de 
in 2020 ingeslagen weg van succes voortgegaan. Het blad zorgt aantoonbaar voor nieuwe leden en 
wordt dankzij een goede samenwerking met The Read Shop (zowel in Kampen als IJsselmuiden) goed 
verkocht, zowel in de winkel als online via de website van HV JvA. Het blad wordt zeer goed 
gewaardeerd.  
  Ontwikkelingen in de drukkerswereld zullen ertoe leiden dat de drukkosten gaan stijgen 
vanaf 2022. Het bestuur en de redactie houden hier de vinger aan de pols. 
  De redactie bestaat uit: Winy Pieffers (secr.), Jaap van Gelderen, Harry Stalknecht, Jos van 
Dam, Theo van Mierlo en coördinator Herman Broers. 
 
Facebook-pagina 
Onder het interim-bestuur is de (slapend aanwezige) Facebook-pagina van JvA nieuw leven 
ingeblazen. Afhankelijk van activiteiten en ontwikkelingen wordt de pagina ingezet om op de 
activiteiten van HV JvA te wijzen. De pagina heeft een groeiende groep volgers ontwikkeld, op 
peildatum 31/12/21 ruim 450. De geplaatste berichten trekken tussen de 200 en 2500 views. Het 
bestuur beschouwt dit vooralsnog als een belangrijk instrument naar de buitenwacht, ook om JvA 
onder de aandacht te brengen bij de latent geïnteresseerden. Een instrument tot aandacht, pr en 
ledenwerving. 
 
Website 
Deze is actief bijgehouden door André Westendorp, verder geen bijzonderheden. Behalve dat via de 
website er in toenemende mate publicaties worden besteld (ook oudere edities van bijvoorbeeld het 
HT). Ook de technische aspecten van het aanmelden van nieuwe leden via de website verloopt naar 
tevredenheid. 
 
Diversen 
Samenwerking binnen De Stadskazerne 
Conform de aangenomen plannen in de meerjarenvisie 2021-2025 gaat HV JvA meer samenwerken 
met de partners binnen de Stadskazerne, met name in afstemming van programmering en 
ondersteuning daarvan over en weer.  
  Het lezingenaanbod (7x per jaar) van JvA is bij de twee keer dat het kon in 2021 actief 
ondersteund door de partners (in de praktijk zijn dat het Stadsarchief Kampen, de Bibliotheek 
Kampen en de Beheerstichting SKZ). Alle betrokkenen zijn zich in toenemende mate bewust van de 
onderling versterkende waarde daarvan. Het bestuur wil er wel voor waken in de toekomst ook 
eigenheid van JvA in de programmering te behouden. 
  Het beste rendeert de samenwerking nu bij de maandelijkse inloopochtenden van de 
genealogiewerkgroep, bij de lezingen en in het opzetten van exposities.  
Exposities 2021 
  De in 2020 samen met het Stadsarchief opgezette exposities ‘Alle waarden draaien om, 
Kampen bezet en bevrijd 1940-1945’ en ‘Kamper jongens in Indië 1945-1950’ zijn tussen de 
coronamaatregelen door in gecombineerde vorm opnieuw te zien geweest in voorjaar en zomer 
2021. Verdere programmering op dit vlak zat er in 2021 helaas niet in.   
 
Vernieuwing  Indiëmonument 
Het interim-bestuur heeft in 2020 en 2021 samen met de Stichting Veteranen Kampen, de gemeente 
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Kampen en JvA-lid Gerrit de Munnik in persoon het initiatief genomen het Indiëmonument in het 
stadsplantsoen te vernieuwen. Op basis van onderzoek door De Munnik, waarover het HT 
publiceerde, is gezamenlijk (bestuur a.i. HV JvA was penvoerder) een aanvraag ingediend bij het 
college van B&W om een dertiende naam aan het monument toe te voegen, die van Roelof Abel de 
Vries uit IJsselmuiden, de gesneuvelde Indiëganger wiens naam niet op het monument stond en daar 
volgens de criteria wel zou hebben moeten staan sinds de onthulling in 1954.  
  Zijn naam is toegevoegd en het monument is opgeknapt, inclusief het bijplaatsen van een 
toelichtend uitlegbordje namens de initiatiefnemers. Het monument is door burgemeester Bort 
Koelwijn samen met de inmiddels op leeftijd zijnde dochter van De Vries en in aanwezigheid van 
andere nabestaanden en belangstellenden - met decorum van de Stichting Veteranen Kampen - op 
zaterdag 28 augustus (Nationale Veteranendag) onthuld. 

 
André Westendorp, 
secretaris HV JvA 
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Financiëel Overzicht 2021 (inclusief begroting 2022)  opgesteld: 23-2-2022 
  

   
Ledeninformatie         

  
begrotin
g 2022 

begrotin
g 2021 

definitief 
2021 

definitief 
2020 

aantal leden: individueel (tarief € 18,50) 525 360 500   
aantal leden: huisgenoot (tarief € 6,50) 35 70 32   

totaal aantal leden 560 430 532 453 *) 

     
*) berekend aantal: totaal contributie bedrag / individueel tarief (€ 18,50). In het kalenderjaar 2021 
is een correctie in de ledenadministratie door gevoerd voor wat betreft de registratie van de 
huisgenootleden. Deze worden nu ook individueel geregistreerd. 

     
Resultatenoverzicht         

Inkomsten 
begrotin
g 2022 

begrotin
g 2021 

definitief 
2021 

definitief 
2020 

contributie 9.940 8.410 9.694 8.375 
donatie 200 50 466 61 
bijdrage porto 400 200 369 264 
Lezingen vrijw. bijdrage 100 100 0 64 
Losse verkoop tijdschr. e. d. 1.500 1.000 2.826 2.596 
Sponsoring 1.875 2.250 1.850 2.125 
Diversen 50 50 0 12 
Bijzondere bate     0 0 
Fonds Wiersema(tbv project 75 jr bevr)     0 2.000 
Project 'Freddy 40' 2.500 2.500 0 0 
Rek.Crt. 500 jaar Reformatie 0 0 0 0 
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 0 0 0 0 
Rek.Crt. Erfgoedraad 0 0 0 0 
Totaal inkomsten 16.565 14.560 15.206 15.495 
      

     

     

Uitgaven 
begrotin
g 2022 

begrotin
g 2021 

definitief 
2021 

definitief 
2020 

Zaalhuur 1.200 1.200 1.200 1.200 
Lezingen/excursies 1.500 1.500 281 399 
Hist. Tijdschrift 7.800 6.500 7.143 9.261 
Project "75 jaar bevrijding" 0 0 0 2.000 
Mededelingenblad 300 300 227 341 
Werkgroepen:         
Werkgroep Archeologie 250 250 210 100 
Werkgroep Bibliotheek 250 500 0 388 
Werkgroep Genealogie 250 250 31 127 
Werkgroep HOK 0 0 0 0 
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Werkgroep Taal 250 250 0 0 
Werkgroep Beeldbank 250 0 0 0 
Kosten inventaris apparatuur 300 300 158 277 
Overige kosten 1.500 1.500 1.382 375 
Kosten website 1.200 1.200 305 145 
Publicaties (drukwerk) 0 0 0 0 
Project 'Freddy 40' 2.500 2.500 0 0 
Porto  1.200 1.000 1.207 880 
Resultaat lopende jaar -2.185 -2.690 2.928 3 
Totaal uitgaven 16.565 14.560 15.206 15.495 
      
Balans (na resultaat bestemming)         

Debet     

31 
decembe

r 2021 

31 
decembe

r 2020 
          
Inventaris/apparatuur     0 0 
Debiteuren     0 195 
Liquide middelen     35.694 30.001 
          
Totaal debet     35.694 30.196 

     

     

Credit     

31 
decembe

r 2021 

31 
decembe

r 2020 
          
Fonds Hans Wiersma     8.000 8.000 
Fonds Hommo Reenders     2.500 2.500 
Fonds Taalkring Publicatie     3.600 3.600 
          
Crediteuren     2.693 273 
Rek.Crt. Erfgoedraad Kampen 1)     0 0 
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 1)     150 0 
Kapitaal     18.751 15.823 
          
Totaal credit     35.694 30.196 

     

1) HV Jan van Arkel verzorgt het betalingsverkeer van de Stichting Erfgoedraad Kampen en 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 Financiëel Overzicht  2021 (Inclusief begroting 2022) 

     
Resultatenoverzicht: 
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In plaats van een begroot tekort toont het resultatenoverzicht van het boekjaar 2021 een 
overschot.  Een drietal redenen zijn daarvoor aan te geven.  

De eerste, structurele,  reden daarvoor is de doorzettende ledenaanwas, verantwoordelijk voor een 
extra opbrengst van € 1.284 ten op zichte van de begroting  respectievelijk € 1.319 ten opzichte van 
het boekjaar 2020. 

Een tweede, hopelijk ook structurele, reden is de toename van de losse verkoop van ons tijdschrift.  
Verantwoordelijk voor een hogere opbrengst van € 1.826 ten opzichte van de begroting en € 231 
ten opzichte van het boekjaar 2020.  

De op verschillende kostenposten gerapporteerde lagere kosten zijn te wijten aan het lagere niveau 
van de verenigingsactiviteiten als gevolg van COVID-19. Dit zal hopelijk van incidentele aard zijn. 
Uitzondering hierop zijn druk-en portokosten van het historisch tijdschrift. De verhogingen op deze 
kostenposten  zijn wel van structurele aard. 
Een en ander resulteerde per saldo in een overschot in het boekjaar van € 2. 928. Dit overschot is 
als te doen gebruikelijk toegevoegd aan het eigen kapitaal. 
 

Begroting 2022: 
Contributie: gerekend is met de prognoses zoals die die zijn gedaan in het in 2021 goedgekeurde 
meerjarenpan 2021-2025 'Noten op Zang'. De begroting voor 2022 is ambitieus, maar gelet op de 
ledenaanwas in 2021, realiseerbaar. Al zal het niet vanzelf gaan. 

Aan de inkomstenkant is verder voorzichtig begroot. De in 2021 toegenomen losse verkoop wordt 
gecontineerd zij het toch iets minder heftig.  

Het fotogeschiedenisproject  'Freddy 40', waarin wij samenwerken met o.a. De Stadskazerne , 
Stadsarchief en SNS en waarvoor wij de penvoerder zijn, is doorgeschoven naar 2022 en wederom 
kostenneutraal begroot. 

Aan de uitgavenkant is rekening gehouden met de snel stijgende drukkosten voor het historisch 
tijdschrift. 
In afwachting van verder te maken beleid zijn de overige posten grotendeels begroot op de 
ervaringscijfers en of ambities van eerdere jaren. 

De begroting voor 2022 laat vervolgens een tekort zien van € 2.185. Gelet op het overschot van € 
2.928 in 2021 niet direct zorgelijk maar voor de komende jaren zullen wel verdere inspanningen 
gedaan moeten worden om dit te tekort te dekken. 

 


