Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
op 24 maart 2019 in Huis van de Wijk, Amsterdam-Buitenveldert
CONCEPT
Bericht van verhindering ontvangen van de leden M. Bego, M. Corbey-Van Praag, R. Hamburger, L.
Molenberg, C. Mulder, J. Soesan, H van Stratum en M. Winkel.
1 Opening Voorzitter Jeroen Sprenger (Vz; JS) opent de vergadering om 14:05u en heet de (17)
aanwezigen welkom. Hij wijst op de bijzondere bijeenkomst voor actieve Kringleden die eind
mei plaats zal vinden in waarschijnlijk het Amsterdamse Stadsarchief.
2 Notulen ALV 18 maart 2018. De vergadering stelt de notulen zoals voorgesteld door het
bestuur vast.
3 Ingekomen stukken en mededelingen Bij de ingekomen stukken ontspint zich een discussie
over het verzoek van mw. S de Lange (SdL) aan de ALV 2018 inzake het familieregister. Vz
verduidelijkt het ALV-besluit van vorig jaar. SdL wil een ledenlijst gepubliceerd op soortgelijke
wijze als die van de stichting voor Surinaamse genealogie. Vz zegt hedenochtend te hebben
overlegd met die stichting. Hij licht de bestaande mogelijkheden nog eens toe: onze Nieuwsbrief,
besloten Facebookgroep. Lid Stibbe zegt geen bezwaar te hebben tegen beschikbaar maken van
een ledenlijst, immers ieder lid moet toestemming geven. Lid Metz stelt voor uitsluitend de
naam van het lid en de families die men onderzoekt openbaar te maken. Lid F. Cohen Rapoport
vraagt of zij de oude familieregisters die zij in haar bezit heeft soms moet vernietigen. Lid Stibbe
vraagt of er bezwaar is indien iedereen zelf toestemming geeft. Vz sluit af en meldt dat het
bestuur met de voorstellen aan de slag zal gaan.
Bestuurslid Roos leest vervolgens een brief voor die het bestuur begin maart heeft ontvangen
van de heer Ze’ev Bar die zijn (ere)lidmaatschap opzegt en het voltallige bestuur adviseert af te
treden. Dhr. Stibbe stelt in reactie en met instemming van aanwezigen voor om namens de
aanwezige leden en het bestuur dhr. Bar een briefje te sturen met het verzoek zijn besluit te
heroverwegen. Bestuur zegt dit toe. De heer Metz vraagt naar aanleiding daarvan naar het
opzeggen van het lidmaatschap door dhr. Foyer; Vz licht diens handelen toe.
4 Verslag secretaris 2018 ALV keurt het verslag van de secretaris over 2018 zoals
gepubliceerd op de website bij acclamatie goed.
5 Jaarrekening en begroting De door het bestuur voorgestelde jaarrekening 2018 en begroting
2019 worden bij acclamatie goedgekeurd. Vergadering verleent het bestuur décharge over 2017
en 2018 op basis van de accountantsrapportage.
6 Huishoudelijk reglement Secretaris licht het voorgestelde huishoudelijke reglement (HHR)
toe. Hij laat weten dat er overleg met een notaris is geweest en vraagt de vergadering met het
voorgestelde HHR in te stemmen onder de afspraak dat vergadering het bestuur machtigt het
advies van de notaris te volgen voor wat betreft kwesties die niet in het HHR maar in de statuten
moeten worden vastgelegd.
Secretaris stelt dat het bestuur art 3 van het huishoudelijk reglement hoognodig vindt gezien het
feit dat Misjpoge verantwoordelijk is voor 70% van de uitgaven van de Kring. De redactie van
Misjpoge heeft ondertussen op het bestuursvoorstel gereageerd met een aantal
wijzigingsvoorstellen die door het bestuur zijn overgenomen. Mw. Van Dijk-Witjas stelt voor ook
een regeling inzake redactie en beheer van de website in het HHR op te nemen. Het bestuur
heeft daar geen bezwaar tegen. Dhr. Stibbe stelt dat art 5a eigenlijk in de preambule van het

HHR dient te staan. Het bijgestelde bestuursvoorstel wordt uiteindelijk met (25) algemene
stemmen door de vergadering aangenomen.
7 Misjpoge De heer Brilleman doet verslag van Misjpoge in 2018.
8 Bestuursverkiezing Het zittende bestuur wordt door de vergadering bij acclamatie herkozen.
Vz dankt de aanwezigen voor het vertrouwen.
9 Rondvraag De leden Stibbe en F. Cohen Rapoport melden zich alsnog voor de kascommissie
2019. De heer D. Cohen Rapoport laat vergadering weten dat hij iedere aflevering van Misjpoge
in braille laat omzetten.
10 Voorzitter Sprenger sluit de vergadering om 15:20u.
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