Notulen van de Algemene Ledenvergadering op zondag 30 maart 2014

De voorzitter opent om 14.02u. de vergadering en heet aanwezigen welkom.
Daarna wordt een minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de in het afgelopen jaar
overleden leden dhr. R. Bobbe, dhr. R. Brandon, dhr. B. Lodder, dhr. R. Mayer, mw. C. Simons en
mw. Tineke Spaans-van der Bijl.
Het verslag van de ALV op 17 maart 2013 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De secretaris
meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van elf leden, te weten Freda José Cohen
Rapoport, Mia Corbey-van Praag, Rudie Cortissos, Corrie van Dijkhuizen, Rose Marie FrijdaBouman, Simon Italiaander, Chris Leeda, Maurice Mol, Louis Polack, Marijke Sterman en Sara de
Vries.
De secretaris leest zijn verslag over 2013 voor en meldt daarin lezingen van Geert Groen, Jaap
Roos en Jits van Straten, alle drie in de OBA, en een geslaagd bezoek aan de synagoge Zwolle op
15 september, waar oud-redactielid van Misjpoge Jaap Hagedoorn sprak over de Joodse
geschiedenis van zijn stad. Hij meldt voorts dat de Kring op 31 december 2013 444 leden telde
en dat de af- en aanmeldingen elkaar in het afgelopen jaar in evenwicht hebben gehouden. De
huisstijl van Misjpoge, de website en de wervingsfolder is geheel vernieuwd.
Voorzitter biedt vervolgens mw. Margreet de Vries bloemen en chocolade aan uit dank voor haar
toewijding bij het legen van de postbus van de Kring en het doorsturen van post naar
bestuursleden.
Rogier Foyer, halverwege het afgelopen jaar afgetreden als penningmeester, geeft uitleg over de
jaarstukken. De heer Stibbe meldt uit naam van de Kascommissie dat deze de kas en financiële
boekhouding in orde heeft bevonden. Rogier Foyer memoreert het bestuursbesluit om €2.000
opzij te zetten voor de vernieuwing van de huisstijl. De heer Van het Groenewoud vraagt of de
€9.500 die in 2014 is begroot voor Misjpoge niet te krap bemeten is. Foyer zegt te denken dat
we het met dit bedrag zullen redden. Uit de vergadering klinkt gesputter over de nieuwe
opmaak van Misjpoge dat door de voorzitter wordt gepareerd met de stelling dat over smaak
niet te twisten valt maar dat hij de opmerkingen over zal brengen aan de redactie. Van het
Groenewoud vindt het ontbreken van een foto op de omslag van Misjpoge 'geen goede pr'.
Ondanks dit alles keurt de vergadering de begroting voor 2014 goed en verleent décharge over
financieel jaar 2013 aan het voltallige bestuur.
De Kascommissie 2013 bestond uit de heren L. Polak en B. Stibbe; de heer Polak zal nog een jaar
aanblijven. Reservelid Rob Mayer is overleden. De vergadering benoemt heer G. T. de Vries tot
lid van de commissie en mw. Riwka Cohen tot reservelid. In het bestuur van de Kring treedt
voorzitter A. Bremer op deze vergadering af. De vergadering benoemt de heer Rogier Foyer bij
acclamatie tot zijn opvolger. In warme bewoordingen dankt de nieuwe voorzitter zijn
voorganger en biedt hem een fles wijn aan. Van penningmeester Van Dijk ontvangt de verraste
oud-voorzitter een zelfgemaakte sculptuur die zijn voortvarende voorzitterschap uitbeeldt. De

nieuwe voorzitter ontvouwt zijn visie op een klein, actief bestuur dat evenwel verjonging kan
gebruiken. Hij roept kandidaten voor het bestuurslidmaatschap op zich bij hem te melden.
De heer Van het Groenewoud brengt, niet voor de eerste keer, de samenwerking met Akevoth
ter sprake. Pogingen van het bestuur om de samenwerking met deze organisatie nieuw leven in
te blazen hebben gefaald omdat het bestuur van Akevoth niet akkoord wilde gaan met onze
voorstellen. Van het Groenewoud is van mening dat samenwerking met Akevoth wél mogelijk is,
de scheidend voorzitter stelt daartegenover dat Akevoth onmogelijke eisen stelt, namelijk de
voorwaarde dat de Kring elf vrijwilligers "levert" die zich voor Akevoth in zullen zetten. Van het
Groenewoud blijft erbij dat samenwerking wél mogelijk is, de heer U. Link laat weten dat "we al
blij zijn met drie mensen". De heer Bremer verduidelijkt dat die dan wel de website zullen
moeten beheren met de daarbij behorende omvangrijke database. Geen van de ter vergadering
aanwezige leden meldt zich daarvoor aan. Met de opmerking van de nieuwe voorzitter dat het
niet goed is om de deur dicht te doen, wordt deze discussie afgesloten.
De secretaris geeft vervolgens een korte schets van het programma op 21 september als Den
Haag zal worden bezocht. De middag zal beginnen met een ontvangst door rabbijn Marianne van
Praag in de voormalige Snoge aan de Prinsessegracht. Daar zal prof. dr Wim Willems vervolgens
verhalen over de Joodse families aan de Scheveningse Harstenhoekweg in de decennia voor de
Holocaust. De middag wordt afgesloten met een rondwandeling door Joods Den Haag onder
leiding van Remco Dörr.
Daniël Mets krijgt het woord namens de redactie van Misjpoge. Hij memoreert dat deze nu zes
leden telt en zich verheugt in een goede samenwerking met het bestuur. Twee van de
redactieleden zijn nieuw, weg zijn gevallen het oud-redactielid Reinier Bobbe en Reina FuchsMansfeld. De nieuwe vormgeving van Misjpoge, ontworpen door Steffen Maas, is voor sommigen
even slikken - aldus is ter vergadering gebleken - maar de redactie hoopt toch deze vorm zo'n
tien jaar vast te houden: herkenbaar en toch flexibel. Op de omslag kan ook binnen deze layout
een foto, maar dat hoeft niet.
In de rondvraag vraagt mw. R. Cohen wanneer de volgende Misjpoge zal verschijnen. Haar wordt
gemeld dat dit omstreeks 10 april zal zijn.
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 14:51u. De aanwezigen storten zich tijdens een
korte pauze op de door het bestuur georganiseerde boekenmarkt. Vrijwel alle boeken uit de
voormalige Kringbibliotheek gaan voor een rond bedrag van één euro per stuk grif van de hand.
Daarna neemt Ze'ev Bar het woord over de Nederlandse families Weyl en hun
gemeenschappelijke herkomst.
Vastgesteld door de ALV op 15 maart 2015

