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Bestuur
Het afgelopen jaar stond evenals 2021 in het teken van de Corona-pandemie. Ten gevolge
daarvan heeft er weer een digitale ledenraadpleging plaatsgevonden op 24 maart 2021, ter
vervanging van de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur heeft de betreffende
documenten op de website van de Kring onder Bestuurszaken aangeboden. Leden die
voorkeur gaven aan een papieren versie van deze documenten, konden dat aangeven en
ontvingen de betreffende stukken thuis.
Het bestuur heeft over 2021 6 keer vergaderd, waarvan 5 keer digitaal (vanwege de Coronapandemie) en 1 keer is het bijeen geweest.
Ten gevolge van de Corona-pandemie heeft er slechts 1 lezing plaatsgevonden.
Claire Mulder heeft tussentijds het bestuur verlaten - haar functie is het afgelopen jaar (nog)
niet vervuld.
Ledental
Het ledental bedroeg per 1 januari 2022: 339 (2021: 340).
Er zijn in 2021 6 leden overleden.
Het aantal abonnees op de Misjpoge bedroeg in 2021: 29 (2020: 30 abonnees).
Misjpoge
De Misjpoge is in 2021 vier keer verschenen. De portokosten vormen een substantieel
bestanddeel van de uitgaven. Afgezet tegen een dalend ledental, dient uitgave in fysieke
vorm nog steeds kritisch te worden bekeken. In 2022 verschijnt de Misjpoge daarom 3 keer.
De redactie is in 2021 1 keer bijeen gekomen met het bestuur voor gezamenlijk overleg.
Special Gezichten van Joods Verzet
Door de Corona-pandemie en de lockdowns (en gesloten musea) ten gevolge daarvan is de
verkoop van het boek ook dit jaar weer moeizaam verlopen. Er zijn 117 exemplaren
verkocht, tegenover 210 in 2020.

In 2021 zijn de middelbare scholen benaderd voor de vakken Geschiedenis en
Maatschappijleer en ook waren auteurs bereid scholen te bezoeken, maar er bleek geen
belangstelling.
Evenementen
Door de Corona-pandemie konden er geen evenementen worden georganiseerd. Hierdoor
vervielen het Famillement, de Medienedag, verschillende lezingen en zelfs wandelingen.
Slechts één lezing heeft doorgang kunnen vinden, die van Daniël van den Bos over
Gezagsgetrouwe Vredelievende Belastingbetalende Medeburgers.
Het bestuur hoopt begin 2022 weer fysiek bijeen te komen, afhankelijk van de maatregelen
van de overheid t.a.v. de Corona-pandemie. Ook hoopt het bestuur hoopt weer
bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten te organiseren, uiteraard ook indien
mogelijk en met het oog op de huidige (Corona-)omstandigheden.
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