Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
op 18 maart 2018 in Lev/Crescas, Amsterdam-Buitenveldert
CONCEPT
Bericht van verhindering ontvangen van Dhr. M. Bego, Dhr. W. Blitz, Dhr. W. Bloemendaal, Dhr. E. Gompers,
Dhr. E. Huisman, Mw. S. De Lange, Mw. A. Lems, Mw. M. Pach, Dhr. L. Polack, Dhr. E. Salomons, Dhr.
Steenbergen, Dhr. R. Tausk, Mw. S. Thuis-Natkiel,

Voorzitter Jeroen Sprenger (Vz.) opent de vergadering om 14:03. Vergadering keurt de
notulen van de ALV van 19 maart 2017 goed onder dankzegging aan de maker. Bij
agendapunt 3., mededelingen van het bestuur, spreekt de secretaris een dankwoord van
het bestuur uit aan Daniel Metz die na 13 jaar afscheid heeft genomen van de Misjpogeredactie. John Löwenhardt wijst op zijn vele verdiensten en op het feit dat Metz zelf niet
minder dan 49 bijdragen aan Misjpoge heeft geschreven, de eerste in het eerste nummer
van 2005 over De Twentse Paradox van Marjolein Schinkel. Metz ontvangt een
waardebon en een bos bloemen in de kleuren van Misjpoge. Het Verslag van de
secretaris over 2017 (#4) wordt vervolgens zonder wijzigingen aanvaard, wederom
onder dankzegging aan de maker. Dhr. Foyer zegt naar aanleiding van het verslag de
breuk met Akevoth te betreuren, hetgeen de voorzitter beaamt.
Bij agendapunt 5, voortschrijdende digitalisering, wijst Vz. op de vernieuwingen die het
bestuur in gang heeft gezet: de besloten Facebook-groep; de maandelijkse Nieuwsbrief;
en de digitale beschikbaarheid van Misjpoge. Op het ogenblik loopt een subsidieaanvraag
bij Maror voor het digitaal beschikbaar stellen van alle verenigingspublicaties (uitslag in
april). Voorts is het bestuur bezig met het klaarmaken van de Kring-website voor de
publicatie van Excel-bestanden, dit laatste naar aanleiding van een verzoek van de heer
Snel. Tevens wordt onderzocht of het haalbaar is leden de mogelijkheid te bieden hun
eigen genealogische bestanden naar onze website te uploaden. En tenslotte wordt onder
leiding van Henriëtte van Dijk en Victor Brilleman gewerkt aan een flinke update van de
literatuurpagina op de website. Dhr. L. Cohen vraag of het mogelijk is de berichten die in
de besloten Facebookgroep verschijnen ook elders te publiceren. Vz. antwoordt hem dat
veel daarvan verschijnt in de maandelijkse digitale Nieuwsbrief.
Bij de bespreking van de Jaarrekening 2017 (#6) maakt Dhr. Foyer een aantal kritische
opmerkingen en adviseert de zaal de Jaarrekening niet goed te keuren en het bestuur
niet te déchargeren. Dhr. Stibbe heeft als enig lid van de kascommissie de financiële
administratie bekeken en stelt dat er niets valt aan te merken op de boekhouding door
de penningmeester. Mw. De Vries wijst erop dat de kascommissie een accountant mag
inhuren, Dhr. Stibbe antwoordt dat dit niet nodig was. Penningmeester Van Dijk zegt toe
de Jaarrekening nogmaals te zullen controleren. Vz. stelt op de ALV geen
boekhouddiscussie te willen voeren. Het bestuur zal de Jaarrekening herbezien en
vraagt nu niet om décharge. Hij laat agendapunt 7 vervallen omdat geen van de
aanwezige leden bereid is zitting te nemen in de nieuwe kascommissie. Dhr. Stibbe
verklaart zich wel bereid aan te blijven in de kascommissie. Vz. brengt in stemming het
voorstel van Dhr. Foyer om décharge voor 2017 te verschuiven naar de ALV 2019; dit
wordt aangenomen bij 3 onthoudingen. De vergadering keurt de begroting voor 2018
goed.

Onder het volgende agendapunt (#8) worden de zittende leden van het bestuur bij
acclamatie herkozen.
Namens de redactie van Misjpoge voert Dhr. Brilleman het woord onder agendapunt 9.
Hij dankt Daniel Metz, vraagt om verdere versterking van de redactie en roept op tot het
inzenden van bijdragen. Dhr. Link complimenteert de redactie met het zojuist
verschenen eerste nummer van 2018.
De secretaris spreekt daarna kort over het ‘Fryslanjaar’ (#10) waarvoor Halbe Hageman
na deze vergadering de aftrap zal geven. Het volledige programma voor de ‘Medienedag’,
3 juni in Leeuwarden, is sinds enkele uren online op de website van de Kring. In de
Rondvraag (#11) meldt zich Dhr. H. Paktor met een oproep tot informatie over de vele
leden van de Joodse biljartclub aan de Weesperzijde te Amsterdam die de Holocaust niet
hebben overleefd. Dit met het oog op een te organiseren herdenking op 4 mei.
Vz. sluit de vergadering om 14:59u.
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