VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2015 op ALV 2016
Berichten van verhindering
Ben Blocq; Freda Cohen Rapoport; Rudie Cortissos; Herman Duizend; Rob van Geuns; Herman
Hartog; Ury Link; Reina Oudgenoeg en Louis Polack.
Lezingen 2015
Aansluitend aan de jaarvergadering op 15 maart sprak mw. Ellen Pouwels over ‘Gans en zijn
bakkerij, feestzaal en pension: in Weesp wordt nergens naar gevraagd’;
Op 21 juni was Victor Brilleman spreker en stadsgids tijdens een middag die in het teken stond
van de kehilla van Wijk bij Duurstede; 22 november sprak Ton Tielen over Genealogie en
Escamoth: het archief van de PIG Amsterdam.
Bestuur
Het bestuur kwam in 2015 vier keer bijeen. Na de ALV op 15 maart boog een werkgroep zich
over de vraag hoe leden zouden kunnen worden gestimuleerd zich actiever dan voorheen voor
de Kring in te zetten. De werkgroep stuurde zijn advies in de nazomer aan het bestuur dat op
basis daarvan in december een concept-Beleidsvisie vaststelde, geschreven door beoogd
voorzitter Jeroen Sprenger.
Het bestuur heeft gesproken met de werkgroep Akevoth in Nederland, bestuurslid Jaap Roos
heeft in Israël contact gehad met voorzitter Moshe Mossel over de overname van de website. De
Akevoth groep in Israël kan de website de komende jaren nog in de lucht houden, daarom is
besloten de overname zorgvuldig voor te bereiden.
Ledental
Op 31 december 2015 had de Kring 379 (31.12.2014: 388) leden en 32 (31.12.2014: 34)
abonnees, een totaal dus van 411 tegenover 422 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.
Website en PR-activiteiten
Op 30 juli stelde de website van de Kring de besnijdenisregisters van Zwartsluis en Oldemarkt
online. De vertaling/bewerking was vervaardigd door Chaim Caran in samenwerking met Lucas
Bruijn en Moshe Mossel. Na intensieve voorbereiding door de samensteller en het bestuur kon
de Kring op 27 december Ko Sturkop’s buurtkaarten van de Amsterdamse Jodenbuurt in de 18e19e eeuw op zijn website online zetten. Het trok de aandacht van velen, ondermeer van de online
Nieuwsbrief van Crescas die er een enthousiast commentaar aan wijdde.
Op 4 mei was de Kring aanwezig bij de Open Joodse Huizen in Haarlem; op 7 november bij de
HCC genealogiedag in Amersfoort en op 14 november op de Twentse Voorouderdag in Borne.
Het verslag van de secretaris zal in komende jaren niet langer agendapunt zijn op de ALV; het zal
op de website en jaarlijks in Misjpoge worden gepubliceerd.

