Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
op 19 maart 2017 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam
CONCEPT
Bericht van verhindering ontvangen van Rose Marie Frijda Bouman; Albert Bremer; Herman Duizend;
Dennis Geusebroek; Ernest Gompers; Marius Heemstra; Henny Houweling-Zwart; Hartog van Os; Manja
Pach en Sara de Vries.

Voorzitter Jeroen Sprenger (Vz.) opent de vergadering om 14:02 en stelt de leden van het
bestuur voor. De notulen van de ALV van 13 maart 2016 worden vervolgens bij acclamatie
vastgesteld – onder dankzegging aan de maker. Bij agendapunt ‘Mededelingen van het bestuur’
stelt Vz. namens het bestuur voor de heren Ze’ev Bar en Chris Leeda tot ereleden te benoemen
vanwege hun grote verdiensten voor de Kring. De vergadering aanvaardt het voorstel bij
acclamatie. Nadat de gelauwerde heren van de penningmeester een bloemetje hebben
ontvangen, geeft Vz. dhr. Leeda het woord. Deze memoreert dat hij het beheer van de
Kringpublicaties in 1997 van Dave Verdooner heeft overgenomen en de Kring met veel plezier
op diverse publieksevenementen heeft vertegenwoordigd. Het Verslag van de secretaris over
2016 wordt vervolgens bij acclamatie goedgekeurd, met dank aan de maker.
Onder agendapunt 5, Samenwerking met Akevoth, doet Vz. verslag van de ontwikkelingen in het
afgelopen jaar die uitmondden in een skypegesprek dat hij de dag tevoren had met dhr. Ben
Noach. Vz. benadrukt het belang van een duidelijk signaal naar Akevoth over de bereidheid om
het werk van Akevoth onder onze vlag voort te zetten, en legt de ALV het volgende
bestuursvoorstel voor:
De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, op 19 maart 2017 in algemene ledenvergadeing
bijeen te Amsterdam, besluit het Bestuur te machtigen tot het voorbereiden van alle
maatregelen met inbegrip van een statutenwijziging die het mogelijk moet maken de website
en achterliggende database van Akevoth over te nemen, te beheren en toegankelijk te maken.
In een intensieve discussie wijzen verschillende leden op de financiële risico’s die de Kring
mogelijk loopt en op onzekerheden inzake de intellectuele eigendom van bestanden. Vz. belooft
vóór de volgende vergadering (18 juni) te zullen komen met een lijstje met aandachtpunten en
roept leden op punten voor dat lijstje tijdig bij hem te melden. Zo nodig wordt de vergadering
van 18 juni tijdig omgezet in een ingelaste ALV. Het bestuursvoorstel wordt tenslotte met
algemene stemmen (één onthouding) aangenomen.
Penningmeester Henriëtte van Dijk geeft daarna een toelichting op de Jaarrekening 2016. Zij
betreurt het flinke aantal wanbetalers. Mw. Riwka Cohen leest vervolgens namens de
Kascontrolecommissie het verslag van deze commissie voor, met het voorstel penningmeester
en bestuur voor het boekjaar 2016 decharge te verlenen. Dit voorstel wordt bij algemene
stemmen aanvaard. De kascontrolecommissie 2017 zal bestaan uit mw. Riwka Cohen en Dhr.
Ben Stibbe – voor het reservelid is een vacature.
Vz. licht onder agendapunt 8 de Bestuursnotitie Leden- en familieregister kort toe. Deze wordt
na enige discussie aangenomen met één tegenstem. Bij het agendapunt Lustrumviering wordt
als enige vraag gesteld of introducés welkom zullen zijn. Vz. antwoordt dat niet-leden én
introducés van harte welkom zijn en een bijdrage van €35 zullen moeten betalen (leden €25).
Registratie voor de Lustrumviering via de website.
Bestuursverkiezing: alle leden hebben zich herkiesbaar gesteld, er zijn geen tegenkandidaten
gesteld. Het zittende bestuur wordt bij acclamatie herkozen. Vervolgens (agendapunt 11)
spreekt Daniël Metz namens de Misjpoge-redactie. Hij deelt mee dat Kees Boas om
gezondheidsredenen terug is moeten treden; wijst nogmaals op de mogelijkheid bij Misjpoge

een fotoreportage aan te bieden; en doet een beroep op de leden in hun netwerk na te gaan of er
kandidaten zijn voor lidmaatschap van de redactie; deze streeft naar een verdubbeling van het
aantal leden. In de Rondvraag (pt. 12) vraagt Mw. R. Cohen of de Statuten en de agenda voor de
ALV 2018 in Misjpoge kunnen worden gepubliceerd; het antwoord is negatief.
Voorzitter sluit de vergadering om 15:10u. en na een korte pauze krijgt archeoloog Leo Smole
het woord. De titel van zijn voordracht is ‘Archeologie laat de doden spreken’.
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