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Bestuur
Het zittende bestuur werd op de ALV in maart 2019 herkozen. Het heeft in 2019 vijf keer
vergaderd.
Ledental
Op 31 december 2019 had de Kring 336 leden (31.12.2018: 357) en 29 abonnees (30 in 2018),
een totaal van 365. Het ledental – inclusief abonnees – vertoonde in 2019 een daling van 5,7%
Lezingen
Volgend op de Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2019 sprak mw dr Esmée Quodbach
over kunsthandelaar Leo Nardus (Leonardus Salomon). De jaarlijkse Medienedag voerde ons op
zondag 26 mei naar Deventer. Leden van de Kring en introducés kwamen bijeen in het Etty
Hillesum Centrum, gehuisvest in de voormalige Deventer synagoge tussen 1798 en 1892. Manja
Pach sprak ons toe met een boeiend verhaal over de Deventer Joden en de in 1918 opgerichte
'Deventer Vereniging tot Vakopleiding van Palestina-Pioniers'. Na bezichtiging van de
permanente tentoonstelling in het EHC volgde een stadswandeling langs 'Joods Deventer' onder
leiding van een aan het EHC verbonden gids. Samenvattingen van deze lezingen zijn nog te
vinden op onze website.
Harmen Snel sprak op 22 september over Joodse huwelijken in Amsterdam. Snel maakte
onderscheid naar Portugees en Asjkenaziem, naar arm en rijk, naar echtscheidingen, en naar
bronnen, waaronder notarissenregisters. Met tact en charme antwoordde hij op de vele vragen.
Zijn verhaal was een mooie samenvatting van zijn bijdragen aan de Misjpoge in de afgelopen
jaargangen die toegankelijk zijn op de NKvJG website. Op 1 december voerde Dennis Geusebroek
het woord over zijn project Mokum 1939, Joodse ondernemers.
Huishoudelijk Reglement (HHR)
Het streven om overeenkomstig het besluit van de ALV 2019 in overleg met een notaris enkele
regelingen uit het HHR ‘over te hevelen’ naar gewijzigde statuten bleek te zullen resulteren in
uitzonderlijk hoge kosten. Het bestuur heeft daar vanaf gezien; het op 24 maart 2019 van kracht
geworden HHR blijft daarom ongewijzigd.
Outreach
Op 3 februari verzorgden leden van het bestuur een workshop Joodse genealogie in de synagoge
van Groningen. Op 14 september gaf de Kring acte de présence op de ‘genealogische markt’ bij de
viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de PRO-GEN gebruikersgroep in Nijkerk. De
voorzitter van het bestuur was ook aanwezig op 26 oktober bij de HCC! Genealogiedag in CODA,
Apeldoorn.
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