VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2016
Bestuur
Het Bestuur, sinds maart 2016 onderleiding van voorzitter Jeroen Sprenger, heeft in 2016 vijf
keer vergaderd. Het overleg tussen het Bestuur en de leiding van Akevoth is in 2016
geïntensiveerd. Begin 2016 schiep het Bestuur een besloten Facebook-groep om de
communicatie tussen leden te stimuleren. De groep toonde in de loop van het jaar een snel
groeiende activiteit en telde per ultimo 2016 74 leden. Ook de maandelijkse digitale Nieuwsbrief
waarvan in januari het eerste nummer werd verspreid, draagt bij aan de onderlinge
communicatie. Ze vergroot bovendien de externe zichtbaarheid van de Kring. Met het NIK zijn
afspraken gemaakt over het doorsturen aan de Kring van hulpverzoeken inzake het vaststellen
van een Joodse achtergrond.
Misjpoge Online
Het Bestuur heeft met succes een subsidieaanvraag ingediend bij de Stichting Maror en wist zo
het grootste deel binnen te halen van het geldbedrag nodig voor het digitaliseren en online
beschikbaar stellen van alle afleveringen van Misjpoge sinds 1988. De online zoekmachine van
Misjpoge werd op 9 november gelanceerd.
Ledental
Op 31 december 2016 had de Kring 370 (31.12.2015: 379) leden en 30 (31.12.2015: 32)
abonnees, een totaal dus van 400 tegenover 411 een jaar eerder. Evenals vorig jaar kan worden
vastgesteld dat nieuw aangemelde leden en opzeggingen / overlijdens elkaar in evenwicht
houden, met als gevolg dat de verjonging van het ledenbestand doorzet. Nieuwe leden worden
nu door het Bestuur telefonisch welkom geheten; dit wordt door hen op prijs gesteld en draagt
bij tot versterking van hun band met de Kring.
Lezingen
Op 19 juni sprak Raya Lichansky over de zoektocht naar haar vader, op 20 november Marius
Heemstra over de familie Levi Vitoria alias Italiaender. De eerste van drie ‘Paternosterpitches’
vond plaats na de ALV op 13 maart (4 sprekers); daarna op 19 juni (3 sprekers) en 20 november
(2 sprekers). In alle gevallen werd kort en bondig bericht over het eigen onderzoek. Op 18
september bezocht de Kring Zutphen, waar Bart Mendelson in de voormalige sjoel een inleiding
gaf over de geschiedenis van de Zutphense Joden, gevolgd door een stadswandeling.
Website en PR-activiteiten
In het najaar werd de Misjpoge-database in onze website geïntegreerd, waarna de site werd
‘opgeschoond’. Bestuursleden van de Kring gaven met een eigen stand acte de présence op de
‘Famillement’ beurs in het Stadsarchief van Utrecht (2 juni) en op de HCC!genealogiedag in het
Amsterdamse Stadsarchief (8 oktober). De rolbanners die het bestuur heeft laten vervaardigen
droegen daar bij aan de zichtbaarheid van de Kring.
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