Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2016
Concept
Voorzitter Rogier Foyer opent om 14.01u. de vergadering en heet aanwezigen welkom. De
secretaris meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van negen leden, te weten Ben Blocq;
Freda Cohen Rapoport; Rudie Cortissos; Herman Duizend; Rob van Geuns; Herman Hartog; Ury
Link; Reina Oudgenoeg en Louis Polack. Het concept-verslag van de ALV op 15 maart 2015
(gepubliceerd in Misjpoge 2015:3) wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
De secretaris leest zijn verslag over 2015 en stelt voor dit in komende jaren niet langer in de
ALV-agenda op te nemen. Het jaarverslag zal wel in Misjpoge worden gepubliceerd. De ALV
neemt dit voorstel met algemene stemmen over.
Mw. R. Cohen presenteert het verslag van de Kascommissie en concludeert dat de Jaarrekening
2015 is goedgekeurd. Zij stelt namens de commissie voor het bestuur over 2015 décharge te
verlenen, hetgeen bij acclamatie wordt aanvaard. De ALV stelt vervolgens de Begroting 2016
vast overeenkomstig het bestuursvoorstel. De vergadering herkiest de dames R. Cohen en M. de
Vries als leden van de Kascommissie, met dhr. B. Stibbe als reservelid.
Voor de Lustrumcommissie 2017 melden zich staande de vergadering Jacques D. Barth; Riwka
Cohen; Henriëtte van Dijk (namens het bestuur); Maria Frances en Margreet de Vries. De ALV
stelt de Lustrumcommissie dienovereenkomstig vast.
Op de agenda staan vervolgens de wijzigingen in het bestuur. Voorzitter Rogier Foyer treedt af
als bestuurslid, de overige drie leden stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Jeroen
Sprenger te kiezen tot nieuwe voorzitter. Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen
tegenkandidaten gesteld. De heer Sprenger stelt zich aan de vergadering voor en vervolgens
aanvaardt de ALV het bestuursvoorstel bij acclamatie. De nieuwe voorzitter spreekt daarna een
dankwoord aan Rogier Foyer en stelt de vergadering voor hem gezien zijn talloze verdiensten
voor de Kring te verkiezen tot erelid. Aldus geschiedt.
Op de agenda staat vervolgens de Beleidsvisie van het bestuur, geschreven door de nieuwe
voorzitter. Deze licht zijn stuk toe en stelt dat de hoofddoelstelling is de samenhang binnen de
Kring te versterken en het ledental lichtelijk te doen toenemen. Er klinken uit de vergadering
positieve geluiden over de nieuw ingestelde Nieuwsbrief en klachten dat de Kring toch
voornamelijk een ‘Amsterdams feestje’ is (hetgeen wordt ontkend). Vervolgens wordt een
discussie geëntameerd over de distributie van de ledenlijst. De secretaris wijst op het besluit van
de ALV op 15 maart 2015: de ledenlijst zal niet langer in gedrukte vorm worden gedistribueerd
en evenmin op de website staan. Gegevens van individuele leden zullen door het bestuur op
aanvraag aan andere leden worden verstrekt. Na een lange discussie zegt de voorzitter op korte
termijn een bestuursvoorstel over de beschikbaarheid van ledenlijst en familieregister toe.
Kees Boas stelt zich aan de vergadering voor; hij is eindredacteur van ons kwartaalblad
Misjpoge. Boas benadrukt het belang van digitalisering en voert een pleidooi voor méér
redactieleden en méér kopy. Vanuit de zaal klinken geluiden omtrent de problematische
communicatie met de redactie. De voorzitter sluit de vergadering ruim na verstrijken van het
beoogde uurtje.
Na een korte pauze presenteren Jaap Roos, Jeroen Sprenger, John Löwenhardt en Rogier Foyer
in een flitsende ‘paternosterpitch’ hun familieverhalen. Deze nieuwe, ultrakorte lezingen vallen
dusdanig in de smaak dat zes aanwezigen zich spontaan melden om er ook één te verzorgen.

