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Bestuur
Het zittende bestuur werd op de ALV in maart 2017 herkozen. Het heeft in 2017 zeven keer
vergaderd en besloot ondermeer tot een nieuwe locatie voor bijeenkomsten: de zaal van
Crescas/LEV in Beth Shalom aan de Kastelenstraat. De voorzieningen in deze ruimte zijn goed en
de kosten aanmerkelijk lager dan in de OBA. Het bestuur van de stichting Akevoth maakte in
2017 eenzijdig een einde aan de besprekingen die sinds vele jaren met het bestuur van de Kring
zijn gevoerd met het oog op de door Akevoth nagestreefde overname van de Akevoth-website
door de Kring.
Ledental
Op 31 december 2017 had de Kring 375 leden (31.12.2016: 370) en 31 abonnees (30 in 2016),
een totaal van 406. Het ledental – inclusief abonnees – vertoonde in 2017 aldus voor het eerst in
jaren een lichte stijging van 1,5% Over de middellange termijn bezien is de daling van het
ledental een halt toegeroepen.
Lezingen
Volgend op de Algemene Ledenvergadering op 19 maart sprak archeoloog Leo Smole onder de
titel ‘Archeologie laat de doden spreken’ over zijn werk als adviseur van het NIK; over
herbegravingen en in het bijzonder over de Joodse begraafplaats Winschoten. Historica Wally de
Lang vertelde in haar lezing op 18 juni over het omvangrijke genealogische speurwerk dat zij
verrichte voor haar reconstructie van de gezinnen die ooit woonden in het huizenblok
Waterlooplein 64-78. Haar boek was twee maanden eerder verschenen. De lustrumviering op 17
september in de Uilenburgersjoel is goed bezocht en gaf tot genoegen van het bestuur een klein
positief financieel resultaat. Sprekers waren Myriam Everard (over Rosa Manus), Jacques Barth
(over epigenetica) en Bart Wallet (over Joodse militairen).
Website en PR-activiteiten
De besloten Facebookgroep van de Kring, ingesteld in januari 2016, vertoonde ook in het
verslagjaar een levendige activiteit en bewees zich als communicatiemiddel tussen actieve leden.
Een kwart van alle Kringleden is tot deze groep toegetreden. Ook de maandelijkse digitale
Nieuwsbrief draagt bij aan de onderlinge communicatie.
Outreach
Voorzitter Jeroen Sprenger gaf op 12 september in Eindhoven een lezing voor de NGV afdeling
Kempen en Peelland en op 7 oktober was hij voor de NKvJG aanwezig op de HCC-Genealogiedag
in Rotterdam. Vergezeld van twee hulpvaardige Kringleden verzorgde hij op 29 oktober in het
Amsterdamse Stadsarchief voor JMW een ‘hands-on’-informatiemiddag voor beginnende
genealogen. Deze bijeenkomst trok het recordaantal bezoekers van 84 personen.
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