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Bestuur
Het zittende bestuur werd op de ALV in maart 2018 herkozen. Het heeft in 2018 zes keer
vergaderd.
Ledental
Op 31 december 2018 had de Kring 357 leden (31.12.2017: 370) en 30 abonnees (31 in 2017),
een totaal van 387. Het ledental – inclusief abonnees – vertoonde in 2018, vooral tegen het eind
van het kalenderjaar, een daling van 3,5%
Lezingen
Volgend op de Algemene Ledenvergadering op 18 maart sprak de Friese genealoog en historicus
Halbe Hageman over de database van Joodse Friezen die hij in 25 jaar heeft opgebouwd. Tijdens
de Medienedag / Famillement op 3 juni (zie hieronder) werden lezingen gegeven over
Leeuwarden, een Joods-Culturele Hoofdstad? (Chaim Caran), Joodse familienamen in Gorredijk
(Winnie van Hasselt) en Levende Beelden (John Löwenhardt). Op 30 september sprak Chris
Kooyman over Joodse exlibriscultuur in Nederland en op 25 november presenteerden Els Boon
en Han Lettinck Verhalen over Joods Utrecht.
Website en PR-activiteiten
Mede dankzij een subsidie van Maror heeft het bestuur in 2018 alle verenigingspublicaties laten
digitaliseren en online toegankelijk gemaakt. 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
Het voltallige bestuur, aangevuld met de leden Claire Mulder en Marius Heemstra,
vertegenwoordigde de Kring op 3 juni bij het tweejaarlijkse Famillement in Leeuwarden. Het
bestuur had ervoor gekozen de jaarlijkse Medienedag met dit evenement te laten samenvallen,
mede om op die manier een aantal Joodse elementen in te brengen in het Famillementprogramma. Benno Troostwijk, voorzitter van de Joodse gemeente Friesland, leidde een
wandeling door Joods Leeuwarden; de leden Chaim Caran en Winnie van Hasselt verzorgden
lezingen; John Löwenhardt presenteerde een ‘GenTalk’; Uzi Hagaï, beheerder van de Fukscollectie in Tresoar, toonde opmerkelijke boekbanden uit de collectie; genealoog Halbe Hageman
was beschikbaar voor vragen over Fries-Joodse voorouders; en tenslotte werd de Joodse
begraafplaats op ons verzoek aan het eind van de middag opengesteld voor bezoek. Het
evenement trok ruim drie duizend bezoekers uit het hele land en heeft de Kring tenminste drie
nieuwe leden opgeleverd.
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