
 

2. Conceptverslag van de 40e jaarvergadering van de HVZ op 17   
 maart 2022. 

Aanwezig zijn 39 personen, inclusief het bestuur. 

1. Opening en mededelingen. 
  
De voorzitter, Adriaan van Oosten, opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. 
Een speciaal woord van welkom voor de archeologen Michel Groothedde , Arjen 
den Braven en Bert Fermin, die in het tweede deel van de vergadering verslag 
zullen doen van de resultaten van recent en lopend archeologisch onderzoek in 
Zutphense en Warnsveldse bodem. 

2. Vaststelling van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag van de 39e jaarvergadering d.d. 30 september 2021, 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2021. 

4.1.Bespreken verslag bestuur en werkgroepen. 

Er zijn geen opmerkingen i.z. het bestuur.  

Het is een goed verenigingsjaar geweest ondanks corona. 

Het ledenbestand groeit gestaag. 

De activiteiten van de verschillende werkgroepen passeren de revue. 

De werkgroep lezingen en verdiepingsmodules heeft het meest last gehad 
van de corona-problematiek. 

4.2.Financieel verslag 

De penningmeester, Henk Sieben, licht de verschillende onderdelen 
uitgebreid toe. 



In het kader van het jubileum waren er een aantal bijzondere projecten 
zoals de uitgave van de Leporello voor alle leden en relaties, het 
jubileumboek en het symposium. Tegenover de kosten van deze 
activiteiten stonden voor een deel ook inkomsten. Dit betekent dat 
uiteindelijk slechts een beperkt deel (€ 5500,00) van de kosten voor 
rekening van de vereniging zijn gekomen. 

Er zijn geen vragen 

4.3.Het verslag van de kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit de heren Matthijs de Nooijer en George 
van der Werff, doet bij monde van de heer Van der Werff verslag van de 
bevindingen. De kascommissie  heeft een positief oordeel over het 
financieel overzicht en resultaat. Zij menen dat de administratie een 
getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en stellen voor het bestuur 
decharge te verlenen van het door het bestuur gevoerde financieel beleid. 
Dit advies van de kascommissie wordt, onder applaus, door de 
vergadering overgenomen. 

4.4.Vaststellen van het jaarverslag. 

Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

4.5.Benoemen leden kascommissie. 

De vergadering benoemt de heer Van der Werff en de heer Blanksma in de 
kascommissie van 2023. 

5. Begroting 2022. 

5.1.Toelichting op de begroting door de penningmeester. 

Henk Sieben geeft een toelichting op de begroting. De begroting is 
conservatief. Wellicht dat er in kader van het themajaar 1572 nog 
activiteiten worden georganiseerd die niet in de begroting zijn opgenomen, 
maar die zijn nu nog niet bekend.   

De begroting 2022 wordt vervolgens door de vergadering vastgesteld. 

5.2.Contributie 2023. 

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2023 niet te verhogen. Onder 
applaus wordt met dit voorstel ingestemd. 

6. Bestuursverkiezing. 

De bestuursleden Adriaan van Oosten (voorzitter) en Bini Jansen (2e 
secretaris) zijn aftredend en opnieuw benoembaar. De leden gaan unaniem 
akkoord met de herbenoeming van Adriaan van Oosten en Bini Jansen..  

7. Voorstel uitwerking stimuleringsprijs. 

 Met het voorstel voor de de uitwerking van stimuleringsprijs wordt   
 ingestemd. 

8. Uitreiken Waarderingsprijs 



De voorzitter spreekt de laudatio (lofrede) uit over Jan Frings aan wie dit 
jaar de waarderingsprijs is toegekend.  In zijn rede geeft Adriaan aan  dat 
door de breedte van de inzet van Jan Frings in de vereniging en het 
onderzoek naar de geschiedenis van Zutphen en zijn vele (24) bijdragen 
aan ons tijdschrift Zutphen, het bestuur hem graag de waarderingsprijs 
verleent. 

9. Rondvraag 

De heer Reijers geeft aan dat het lastig is om via de website van de HVZ 
oude tijdschriften te raadplegen. Het antwoord van het bestuur is dat alle 
tijdschriften in de periodieken op de website www.erfgoedcentrum.nl zijn 
te raadplegen. 

Verder zijn er geen vragen. 

10.Sluiting 

De voorzitter bedankt de bezoekers voor hun komst en sluit deze 40e 
algemene ledenvergadering.

http://www.erfgoedcentrum.nl

