Notulen van de Algemene Ledenvergadering op zondag 15 maart 2015
De voorzitter opent om 14.02u. de vergadering en heet aanwezigen welkom. Het verslag van de
ALV op 30 maart 2014 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De secretaris meldt dat bericht van
verhindering is ontvangen van veertien leden, te weten Albert Bremer, Mia Corbey-van Praag,
Hans van Dam, Corrie M. van Dijkhuizen, Anneke de Lamaar, Sonja de Lange, Hannie de Leeuw,
Riet de Leeuw van Weenen, Jacques Lisser, Nechamah Mayer-Hirsch, Louis Polack, Judith van
Raalte, Willem Vos, Mevrouw Vulsma-Kappers.
De secretaris leest zijn verslag over 2014 voor en meldt daarin lezingen van Ze’ev Bar (30
maart), Lodewijk Everts (15 juni) en Ewoud Sanders (23 november). Op 21 september spraken
in de snoge van ’s-Gravenhage rabbijn Marianne van Praag en prof. dr Wim Willems, waarna
Remco Dörr een wandeling langs Joodse adressen leidde. Hij meldt voorts dat de Kring op 31
december 2014 422 leden telde, inclusief 34 abonnees. Hij stelt vast dat evenals in 2013 nieuw
aangemelde leden en opzeggingen / overlijdens elkaar in evenwicht houden, met als gevolg dat
de verjonging van het ledenbestand doorzet.
Op 30 maart 2014 trad voorzitter Albert Bremer af; op de ALV kozen de aanwezige leden Rogier
Foyer bij acclamatie tot zijn opvolger. Penningmeester Henriëtte van Dijk nam in de loop van het
jaar de taken over van de heer Foyer; zij heeft haar werkzaamheden als penningmeester
evenwel begin 2015 moeten staken.
Secretaris meldt dat de redactie van Misjpoge en het bestuur van de Kring in 2014 intensief
hebben samengewerkt met het Menasseh ben Israel Instituut en het Joods Historisch Museum
voor de totstandbrenging van een speciaal nummer van Misjpoge ter begeleiding van de
tentoonstelling in het JHM over de Joodse aanwezigheid in Nederlands-Indië en Indonesië. Deze
tentoonstelling werd op 12 oktober geopend. Het bestuur heeft weten te bereiken dat het
driedubbel-dikke nummer van Misjpoge (2014:4) onder de titel Selamat Sjabbat. De onbekende
geschiedenis van Joden in Nederlands-Indië voor de Kring budget-neutraal kon verschijnen. Van
dit nummer zijn 700 losse exemplaren verkocht via de museumwinkel van het JHM.
Het bestuur heeft daarnaast in 2014 nog een tweetal pr-activiteiten ondernomen om de
zichtbaarheid van de Kring te vergroten in de hoop op een groei van het ledental. Bij de
lancering van CRESCAS’ eerste online cursus, over Joodse genealogie, is het bestuur in augustus
een samenwerking met deze organisatie gestart. Toegang tot de cursus werd gratis aangeboden
aan nieuwe aanmelders voor het lidmaatschap en tegen een gereduceerd tarief aan de leden. Op
8 oktober waren leden van het bestuur aanwezig op de grote Famillement beurs over
familiegeschiedenis in Leiden. Vele honderden bezoekers van de beurs hebben kennis kunnen
nemen van het werk van de Kring.
Voorzitter-penningmeester Rogier Foyer geeft uitleg over de jaarstukken. Mw. Riwka Cohen
meldt uit naam van de Kascommissie dat deze de kas en financiële boekhouding in orde heeft
bevonden. Zij stelt de vergadering voor de begroting voor 2015 goed te keuren en het bestuur
décharge te verlenen over financieel jaar 2014. Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
Ook de begroting voor 2015 wordt door de ledenvergadering goedgekeurd. De nieuwe
kascommissie zal bestaan uit mw. R. Cohen en mw. M. de Vries met als reservelid dhr. R.
Cortissos.
De ledenvergadering aanhoort dan een hartenkreet van voorzitter en waarnemend
penningmeester Foyer. Hij constateert onder de leden een gebrek aan animo voor
bestuurstaken. Ondanks zijn herhaalde oproepen zijn er geen leden naar voren getreden. Hij
memoreert dat hij in maart 2016 zal aftreden, zoals ook de huidige secretaris. Het is nu aan de

leden om te beslissen of zij voort willen als vereniging; zonder bestuur zal het niet gaan. Na een
intense discussie besluit de vergadering tot het instellen van een ‘brainstormgroep’ die gaat
delibereren over drie vragen: hoe kan de betrokkenheid van de leden bij het werk van de Kring
worden vergroot; hoe kunnen nieuwe bestuursleden worden gevonden; en is het wenselijk
wijzigingen aan te brengen in het jaarprogramma? Uit de vergadering melden zich acht leden
voor deze groep.
Er wordt kort gesproken over de toekomstplannen van Akevoth. Voorzitter stelt dat het gesprek
met Akevoth zal worden voortgezet. De vergadering neemt daarna het bestuursvoorstel van 14
januari inzake de distributie van de ledenlijst over. Dit betekent dat de ledenlijst niet langer zal
worden gedrukt en gedistribueerd, maar dat een bestuurslid aan leden desgewenst
contactgegevens van andere leden zal verstrekken.
Voorzitter Foyer dankt Harmen Snel voor het vele werk dat hij voor Misjpoge heeft verricht en
overhandigt drie flessen wijn aan Daniël Mets en Victor Brilleman – met het verzoek er één af te
leveren bij de heer Snel. Mets en Brilleman krijgen daarna het woord namens de redactie van
Misjpoge. Mets vraagt de vergadering of deze tevreden was met de eerste vernieuwde jaargang
van Misjpoge – en er klinken in de vergadering tevreden geluiden. Hij zwaait het bestuur lof toe
voor de ondersteuning die de redactie heeft ondervonden bij het tot stand brengen van het
Selamat Sjabbat-nummer. Brilleman spreekt dank van de redactie uit aan Reginald Koé voor zijn
bijdrage aan dat nummer. Hij meldt dat Snel en mw. M. de Vries uit de redactie zijn vertrokken
en dat Bart Schuurman en Kees Boas als kandidaat-leden tot de redactie zijn toegetreden.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.09u.
Vastgesteld door de ALV 2016, 13 maart

