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  Zutphen, maart 2013 
Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen. 
 
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 31e jaarvergadering van de Historische Vereniging 
Zutphen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in IJsselpaviljoen, IJsselkade te Zutphen. Op maandag 25 maart 2013. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal is open om 19.30 uur. 
 
Na afloop van de jaarvergadering (20.45 uur) volgt een lezing door professor Willem Frijhoff. Basis voor zijn 
lezing is De Historische Atlas van Zutphen. 
 
Zutphen is een van de oudste en best bewaarde steden van Nederland, maar ze is beslist geen dode stad. Ze geldt 
als een levendige winkel- en marktstad met een aantrekkelijk stadsbeeld en veel mooie monumenten. Deze atlas 
verklaart dat positieve imago aan de hand van twee historische troeven: de ogenschijnlijk wat chaotische 
plattegrond van de stad en haar getorende silhouet. Zutphen noemde zichzelf al in de Middeleeuwen een 'oude 
stad' en een 'torenstad'.Aanvankelijk leek haar geschiedenis simpel: ontstaan aan de samenvloeiing van IJssel en 
Berkel werd de stad kortstondig de zetel van een al snel door Gelre geabsorbeerd graafschap. Na haar bloei als 
Hanzestad werd ze omgevormd tot garnizoensstad, om ten slotte geleidelijk af te dalen tot het niveau van een 
kleine provinciestad. Intussen is ons beeld van Zutphens begin, haar geografische ligging aan twee rivieren en de 
latere stadsontwikkeling ingrijpend vernieuwd. De stad is ouder dan gedacht en de IJssel juist jonger. De vesting 
en haar functie van kwartiershoofdstad bepaalden eeuwenlang de stedelijke ruimte, en zowel de recente 
stadsuitleg als Zutphens plaats in de regio verdient nieuwe aandacht. Die veelbewogen ontwikkeling wordt in de 
35 kaarten van deze atlas ontvouwd en verklaard. Het belooft een boeiende lezing te worden. 
 
De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 26 maart 2012 
4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2012  
5. Het financieel verslag over 2012  
6. Het verslag van de kascommissie 
7. Benoeming leden kascommissie 
 De heren Verveld en Arkesteijn zijn leden kascommissie en herbenoembaar. 
8. Begroting 2013 (toelichting op de begroting door de penningmeester) 
9. Jaarprogramma excursies en lezingen 2013  
10. Concept Huishoudelijk reglement 
11. Bestuursmutaties: 

 1. De heer A. Lammers is volgens rooster aftredend en heeft te kennen gegeven zijn functie als 
secretaris te willen beëindigen. Is echter wel herkiesbaar als bestuurslid belast met de 
portefeuille PR en begeleiding cursus. 

 2. Voor de functie van secretaris wil het bestuur u voorstellen om de heer G.W. van der Brug 
hierin te benoemen.  

 3. De heer H. Blankhart is aftredend als bestuurslid en herkiesbaar. 
 12. Rondvraag en sluiting 
 
Het bestuur hoopt van harte dat u op deze avond uw belangstelling voor de geschiedenis van Zutphen en 
daarmee ook voor de Historische Vereniging door uw aanwezigheid zult tonen. 
 
A.J. Reijers, voorzitter     A. Lammers, secretaris 
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____________________________________________________________________________________________________ 
 
Concept verslag 30e jaarvergadering Historische Vereniging Zutphen, 28 maart 2012. Locatie IJsselpaviljoen te 
Zutphen. Aanvang 20.00 uur. Einde 22.30 uur. Aanwezig 80 leden, inclusief alle bestuursleden. 

 
1. Opening en mededelingen. 

Voorzitter opent de vergadering en heet allen, in het bijzonder de ereleden, van harte welkom en is 
verheugd over de goede opkomst. 

 
Voorzitter vraagt allen om een moment van stilte voor hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.  
Onder meer mevrouw Kolff die onze vereniging een legaat heeft geschonken. 
 
Voorzitter gaat vervolgens kort in op het afgelopen jaar. Als vereniging kunnen wij terug kijken op een 
goed jaar met een scala van activiteiten voor onze (niet)leden. Helaas konden wij dit jaar, ondanks alle 
inspanningen geen plus in de ledenstand noteren. Voor 2012 is één van de doelstellingen van het 
bestuur om, waar mogelijk, het ledenbestand uit te breiden. Nieuw is dit jaar de cursus over de 
“Monumentale stad Zutphen”, die start in maart 2012. Het bestuur is allen die zich in het afgelopen jaar 
hebben ingezet daar heel dankbaar voor en hoopt dat zij dat in het voor ons liggende jaar wederom 
zullen doen. 

 
2. Vaststelling van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 29 maart 2011. 
Dit wordt ongewijzigd onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 
 

4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2011. 
4.0. Verslag bestuur, pagina 4, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.1. Ontwikkeling ledenbestand, pagina 5, wordt voor kennisgeving aangenomen 
4.2. Publiciteit, pagina 5 wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.3. Werkgroep excursies en lezingen, blz. 5 en 6, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.4. Werkgroep bouwhistorie Zutphen, blz. 6 en 7, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.5. Werkgroep Garnizoensstad Zutphen, blz. 7, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.6. Internet, blz. 7, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.7. Tijdschrift Zutphen, blz. 8 en 9, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.8. Werkgroep De Mars, blz. 9, wordt omgewijzigd vastgesteld 

 
Voorzitter dankt alle bij de vereniging betrokken vrijwilligers/sters die zich in 2012voor de vereniging 
hebben ingezet. Vergadering onderstreept dit met applaus. 
 

5. Het financieel verslag over 2011. 
Penningmeester geeft een korte toelichting op een aantal posten. Vanuit de vergadering worden geen 
vragen gesteld. 

 
6. Het verslag van de kascommissie. 

Verslag wordt door het lid van de kascommissie de heer Arkesteijn voorgelezen 
 
Zutphen, 13 maart 2012 
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       Geachte leden van de Historische Vereniging Zutphen 
 

Hierbij delen de leden van de kascontrolecommissie mee dat zij op 13 maart 2012 de controle hebben 
uitgevoerd op het financieel beheer van uw penningmeester, de heer H. Verlaak. Na kennisname van de 
relevante gegevens is door ons geconcludeerd dat het financieel beheer over het jaar 2011 prima in 
orde is. Tevens hebben wij vastgesteld dat de balans per 31 december 2011 een getrouw beeld geeft van 
de vermogenspositie van de vereniging. De kascommissie adviseert het bestuur in het jaarverslag ook 
aandacht te besteden aan de drukoplagen, voorraad en verkoop van de boeken.  
 
Wij stellen u dan ook voor de penningmeester en het bestuur te déchargeren. 
 
w.g. H. Speek-Nekkers                                                                          w.g. P.T. Arkesteijn 

 
De vergadering ondersteunt met applaus van harte de verklaring van de kascontrolecommissie en 
verleent penningmeester en bestuur decharge voor het door hen gevoerde (financiële) beleid. 

 
7. Benoeming leden kascommissie. 

Mevr. Speek-Nekkers en de heer P.T. Arkesteijn zijn de huidige leden van de  kascommissie. Mevr. 
Speek-Nekkers is niet herbenoembaar. De heren P.T. Arkesteijn en A. Verveld (reservelid) verklaren 
zich akkoord met hun (her)benoeming tot lid van de kascontrole commissie. Mevr. Speek-Nekkers 
wordt van harte bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren. De heer D. Eikelboom geeft zich op als 
reservelid kascontrole commissie, hetgeen met applaus wordt begroet. 

 
8. Begroting 2012. 

Toelichting op de begroting door de penningmeester. 
Na een korte toelichting door de penningmeester op de totale begroting 2012 komen er vanuit de 
vergadering een aantal opiniërende vragen over het tijdschrift en ledenkaart. 
Vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord met de begroting voor 2012. 
 

9. Jaarprogramma excursies en lezingen 2012. 
Voorzitter merkt op dat de band met de leden mede dankzij deze activiteiten wordt vergroot. Overzicht 
wordt van harte in ieders aandacht aanbevolen. 

 
10. Stand van zaken cursus Geschiedenis van de Monumentenstad Zutphen en Gelegerd in Gelderland. 

Door Ap Lammers wordt kort een toelichting gegeven over de opzet en in houd van de cursus. De 
folder van het Evenement “Gelegerd in Zutphen”, ligt op de tafels, is op initiatief van de Historische 
Vereniging Zutphen en in samenwerking met ’t Gilde en Archeologische Dienst Zutphen opgezet. 
Attika Architekten stellen de Bourgonjetoren beschikbaar voor een tentoonstelling over  militaire 
attributen, gevonden bij opgravingen. ’t Gilde draagt zorg voor de rondleidingen langs de voormalige 
vestingwerken. 
De heren Ketel en Kemperink vragen of er na afloop van de cursus een certificaat wordt verstrekt. Heer 
Wierda geeft aan dat een dergelijk certificaat weinig waarde heeft. Tenzij men er een examen aan gaat 
verbinden. Vooralsnog zal er geen certificaat worden verstrekt. 

 
11. Bestuursverkiezing. 

Bestuurslid Etienne van den Hombergh heeft te kennen gegeven om na twee periodes te willen stoppen. 
Mede door de drukke werkzaamheden binnen het Regionaal Archief Zutphen. o.m. opzetten van een 
nieuwe interactieve website en herverdeling van taken. Voorzitter memoreert in het kort de verdiensten 
van de heer Van den Hombergh: contactpersoon tussen de vereniging en het Regionaal Archief 
Zutphen, vangt veel vragen voor ons af en heeft veel kennis van historische zaken, waar wij bij het 
vaststellen van sprekers voor onze lezingen veel gebruik van hebben kunnen maken. Voorzitter dankt de 
heer van den Hombergh voor zijn inzet en betrokkenheid en overhandigt hem onder applaus een blijk 
van waardering. 

 
Bestuur roept om vrijwilligers/sters voor een bestuursfunctie. Ap Lammers heeft te kennen gegeven om 
per 2013 als secretaris te willen stoppen. 
 

12. Rondvraag en sluiting. 
- Heer Mulder attendeert de aanwezigen op het ter vergadering beschikbare boekje over de 

Martinuskerk in Warnsveld. Kosten bedragen slechts € 3,50. 
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- Heer Demoed wijst op de herbestrating van het ’s-Gravenhof. Vraagt of er overleg met de 
Historische Vereniging Zutphen hierover is geweest. Voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is 
geweest. 

- Heer Arkesteijn wijst op de jaarlijkse ontmoeting met de nieuwe inwoners/sters van Zutphen. 
Voorzitter geeft aan dat in de informatiemap die nieuwe inwoners/sters kunnen ophalen, onze folder 
is opgenomen. 

 
De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 30e jaarvergadering met de 
mededeling dat de koffie in de pauze voor rekening van de vereniging is. 
 
Na de pauze heeft de heer Arjan Ligtenbarg een lezing gehouden over een door hem geschreven boek 
“Handelswegen in oost Nederland”. Op basis van veel foto’s verhaalt de inleider over de geschiedenis van 
hessenwegen, tolwegen, waterwegen, spoorwegen en asfaltwegen in de Achterhoek en Twente. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Rooster van aftreden van het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen. 
 

Spelregels: 
 
- Volgens de statuten mag een bestuurslid maximaal 4 jaar in functie blijven, daarna mag hij/zij zich 

herkiesbaar stellen. 
- Van het dagelijks bestuur mag per jaar maar één lid aftreden. 

 
Namen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Heer A.J. Reijers    xxxx    xxxx 
Heer A. Lammers   xxxx    xxxx  
Heer H. Verlaak xxxx    xxxx    
Heer. H. Blankhart   xxxx    xxxx  
Mevr. M. Houtzager    xxxx    xxxx 
Heer B. Gravesteijn    xxxx    xxxx 
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 Agendapunt 4: concept jaarverslag over 2012 
 
 
0. Bestuur. 

 
Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen kijkt met heel veel genoegen terug op wederom een 
dynamisch jaar 2012 met een tweetal hoogtepunten. Alvorens hierop in te gaan wil het bestuur ook in 
dit verslag zijn dank overbrengen aan alle, ruim 40, vrijwilligers/sters binnen onze vereniging. Zonder 
hen is al hetgeen wij u kunnen bieden niet uit te voeren. Ook dit jaar hebben wij weer tijdens een 
informele bijeenkomst, vrijdag 14 december 2012, onze dank aan hen willen betuigen. 
 
In dit verslag treft u een opsomming van de diverse activiteiten aan. Het bestuur kwam in 2012 
achtmaal in vergadering bijeen. Daarnaast heeft het dagelijkse bestuur tweemaal overleg gevoerd met 
de werkgroep Bouwhistorie Zutphen, voorzitter werkgroep excursies- en lezingen, en met de 
hoofdredacteur van het blad Zutphen.  
 
Met de hoofdredacteur van het blad Zutphen is gesproken over redactiestatuut, digitalisering van de 
oude jaargangen en opname van het blad Zutphen in diverse zoeksystemen waardoor de ‘vindbaarheid’ 
vergroot gaat worden. Dit laatste is in goede samenwerking met het Regionaal Archief Zutphen en 
enthousiaste vrijwilligers tot stand gekomen. Alle 30 jaargangen zijn nu via website Historische 
Vereniging Zutphen en Regionaal Archief Zutphen doorzoekbaar. Bij de overige drie werkgroepen, te 
weten de Mars, Garnizoensstad Zutphen en excursies/lezingen is een bestuurslid aanwezig waardoor de 
informatie, zowel mondeling als schriftelijk via de verslagen wordt uitgewisseld. 
 
Externe contacten. 
In 2012 hebben wij met wethouder H. la Rose, een gesprek mogen hebben over het wel en wee van 
onze vereniging en de contacten met de Gemeente Zutphen. Ook was er overleg met wethouder R. de 
Lange en Stichting Wijnhuisfonds over het Open Monumenten Comité. Doelstelling van de Gemeente 
Zutphen is om dit Comité zelfstandig te laten opereren. Met behoud van subsidie en verminderde 
ambtelijke ondersteuning. Eind 2012 was deze discussie nog niet afgerond. Dit jaar was er geen overleg 
met de gemeentelijke archivaris en de historische verenigingen die tot het werkterrein van Regionaal 
Archief Zutphen (RAZ) behoren. Wel is het bestuur op bezoek geweest bij het bestuur van de 
Historische Vereniging De Elf Marken. De contacten tussen het RAZ en ons bestuur zijn erg positief. 
Sinds het ontstaan van de vereniging worden alle bestuurs- en werkgroepvergaderingen in het archief 
gehouden. Wij prijzen ons gelukkig dat wij hiervoor gebruik kunnen en mogen maken van de 
faciliteiten van het RAZ. Ook was er nog een aantal incidentele contacten met externe partijen over o.a. 
een aanvraag voor een subsidie of anderszins. Daarnaast was het bestuur aanwezig bij diverse 
bijeenkomsten binnen en buiten de gemeente Zutphen. 

 
Boeken. 
In 2012 verscheen een nieuw boek in de serie over de geschiedenis van de wijken in Zutphen. 
Werkgroep De Mars rondde haar werkzaamheden af met de uitgave van een boek over de geschiedenis 
van de Mars, met de titel Zutphen, de Mars. Deze publicatie mocht zich in een grote belangstelling 
verheugen zowel bij de presentatie als in de verkoop.  
 
Ook in 2012 is de verkoop van de boeken gestaag doorgelopen. Ultimo december 2012 zijn de 
navolgende titels nog beschikbaar: Lopen door het verleden van het Barlhezekwartier, In Zutphen staat 
een huis, Steenrijk in Zutphen en Van kelder tot kap en Zutphen, de Mars.. Het boek Aan het eind van 
de lange brug begint de Hoven is uitverkocht. 
 
Cursus. 
Zoals u weet is ROC Aventus met de cursus “De geschiedenis van de monumentenstad Zutphen” in 
2011 gestopt. De cursus (inclusief de docenten) is “overgenomen door de Historische Vereniging 
Zutphen. In januari 2012 zijn wij met de publiciteit gestart en wij gingen in maart 2012 met 18 cursisten 
van start. Drie meer dan gepland. Door een fout bij de provider kwamen een aantal e-mails niet aan, 
waardoor inschrijvingen niet of te laat door ons werden ontvangen. 
 
De cursisten beoordeelden kwaliteit en in inhoud van de cursus met een 8,4 gemiddeld. Prijs-prestatie 
verhouding van de cursus kreeg een 8,1. Kwaliteit hand outs scoorde een 6,9. In oktober heeft een 
evaluatie met de docenten plaatsgevonden. Unanieme conclusie was om de cursus ook voor 2013 
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ongewijzigd te laten. Dat de cursus voldoet blijkt wel uit de opgave voor de cursus 2013. Zonder 
publiciteit was deze namelijk al in het najaar van 2012 volgeboekt. 

 
1. Ontwikkeling ledenbestand. 
 

Stand per 1 januari 2012 612 
Afmeldingen 2012 -34 
Nieuwe leden +55 
Stand per 31 december 2012 636 

 
2. Publiciteit. 

 
Voor elke lezing en of activiteit is in 2012 met wisselend succes een persbericht verzonden naar de 
lokale pers. Zowel De Stentor als de Zutphense Koerier hebben deze regelmatig in hun uitgave 
opgenomen. Maar ook zijn deze door ons geplaatst op de diverse websites als De Weekkrant, Buurtlink 
etc. Daarnaast heeft de vereniging een Twitter-account, met 345 volgers en een Facebook-account met 
288 vrienden. Uit de opkomst tijdens de lezingen en excursies blijkt dat onze berichten worden 
overgenomen en ook door leden en niet-leden gelezen worden. Ook de elektronische Nieuwsbrief “Op 
de Rol in Historische Zutphen” mag zich in een goede belangstelling verheugen. Eind 2012 ontvangen 
ruim 400 personen/organisaties onze nieuwsbrief.  
 
De vereniging was, samen met de werkgroepen met een stand aanwezig bij de 27e Zutphen op Zondag 
in april en het Open Monumentenweekend in oktober. Tijdens deze dagen hebben wij, naast het 
verstrekken van informatie over onze vereniging ook diverse boeken mogen verkopen. Daarnaast 
mochten wij ook dit jaar tijdens deze manifestaties enkele nieuwe leden verwelkomen. Ook waren wij 
op uitnodiging van Opel Hillen tijdens de Opel testdag in november met een standje aanwezig. Alle 
deelnemers aan de testdag kregen een setje van 8 ansichtkaarten (reproducties) van Zutphen. Deze 
kaarten, begin 1900, zijn verkrijgbaar bij het Regionaal Archief Zutphen, te bestellen via de website of 
bij onze stands op Zutphen op Zondag en Open Monumentenweekend. 
 
In 2012 heeft onze vereniging het initiatief genomen om in samenwerking met de Archeologische 
Dienst van Zutphen en ’t Gilde mee te doen aan het evenement “Gelegerd in Zutphen’. Met 
medewerking van Attika Architekten konden wij gebruik maken van de Bourgonjetoren. Hier hebben 
de medewerkers en vrijwilligers/sters van de Archeologische Dienst Zutphen een tentoonstelling over 
militaire voorwerpen, gevonden tijdens opgravingen, tentoon gesteld. Deze tentoonstelling is door 
wethouder Hans la Rose op 8 juni 2012 geopend. Ook was er de mogelijkheid om o.l.v. de gidsen van ’t 
Gilde een wandeling te maken langs de vestingwerken. Dankzij een subsidie van de Gemeente Zutphen 
en Gelders Erfgoed was de werkgroep, bestaande uit Michel Groothedde, Jan Gibcus, Arend Jan 
Reijers, Frans Scholten en Ap Lammers in staat om dit project gestalte geven. Ondanks de publiciteit, 
flyers, groot artikel in de Stentor en mailings viel de belangstelling voor dit project enigszins tegen. 
 

3. Werkgroep Lezingen en Excursies. 
  

 De werkgroep Lezingen & Excursies heeft een volle agenda gehad in het jaar 2012. 
 Leden van de werkgroep:  

- Mary van der Haring (organisatie excursies) 
- Mickey Houtzager (contactpers. Algemeen bestuur / boekverkoop) 
- Maud Arkesteijn (met ingang van 3 mei 2012, m.b.t. o.a. Histokid) 
- Paul Ploegman (voorzitter, o.a. externe contacten) 
- Externe ondersteuning werkgroep: Jan Frings (denktank) 
Zij hebben om het programma voor 2013 samen te kunnen stellen 6 maal ( 19 januari, 15 maart, 3 mei, 
14 juni, 23 augustus en 18 oktober) vergaderd.  
- Alle vergaderingen konden worden gehouden in het Regionaal Archief met dank aan Etienne van 

den Hombergh voor zijn inzet. 
- Buiten de vergaderingen om hebben de werkgroepleden frequent via e-mail en telefonisch contact 

gehad, om besproken zaken verder af te stemmen. 
 
 Omdat er plannen waren die niet tot de standaard werkzaamheden van de werkgroep behoorden (o.a. 
 Histokids) is er gezocht naar extra werkgroepleden die hierin taken konden overnemen. 
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 Zo hebben achtereenvolgens: 
- Ireen Los (ervaring met opzetten educatieve jeugdprogramma’s bij de musea van Zutphen),  
- Jan Eefting (oud-archivaris bij het Regionaal Archief Zutphen), 
- Maud Arkesteijn (oud wethouder gemeente Naarden en betrokken bij vele met name op jeugd 

gerichte educatieve projecten), hun opwachting gemaakt. 
 Alleen laatstgenoemde is na een oriënterend bezoek daadwerkelijk als werkgroeplid aangebleven. 
 
 De activiteitenagenda van het jaar 2012. 
 Voor 2012 waren er drie lezingen gepland: 

- 30 januari: ‘Historische Cartografie’, door Peter van der Krogt wat een succesvolle lezing bleek 
met grote belangstelling. 

- 26 maart: ‘Handelswegen in Oost Nederland’, door Arjan Ligtenbarg. Deze lezing gehouden na de 
jaarvergadering had helaas niet het succes dat de voorgaande lezing had. 

- 19 november: De Palts’, door Michel Groothedde, een zeer interessante lezing die zoals te doen 
gebruikelijk een volle zaal trok en met grote belangstelling werd aangehoord. 

 
 Het Historisch Café: 

- 24 februari: Gert Oldenbeuving gaf een lezing over het ontstaan van de  beiaardcultuur en Gery 
Groot Zwaaftink omlijste e.e.a. met zijn ballades. De evaluatie heeft ons geleerd dat de opzet 
anders moet. Ondanks de gewenste sfeer kwamen de lezing en de zang in het gedrang. PR in de 
media was trouwens zeer positief. 

 
 Excursies: 

- 14 maart: “Nieuwstad” door Rob Rademaker, 12 personen die deelnemen aan een enthousiast 
gegeven wandeling, 2 personen geven zich op als lid. 

- 11 april: “DWK”. Dick Eikelboom gaf de wandeling 2 x met goede belangstelling. Dick geeft 
hierbij aan dat een wandeling op zondag de mogelijkheid voor deelname door mensen van buiten 
de vereniging verbreedt. We vinden het een positief idee en  geven er gevolg aan voor 2013. In 
totaal 13 personen (1 betalend niet lid) 

- 9 mei: “Warnsveld” door Jan Rossel. De belangstelling was goed en de kennis van Warnsveld van 
de heer Rossel is door hem op enthousiaste wijze gedeeld met de 10 deelnemers. (er waren 5 
aanmeldingen) 

- 6 juni: “Zorgwandeling” door Mickey Houtzager. Ondanks wat (3) afmeldingen. Achteraf is de 
wandeling gelopen met 9 deelnemers die allen positief over het relaas waren. Reden om de 
wandeling opnieuw in te plannen voor 2013. 

- 12 september: “Waterkwartier” door Jan Gibcus & Chiel Veerwater. Een wandeling die al diverse 
malen op het programma heeft gestaan maar steeds weer voor enthousiaste deelname zorgt. (10 
deelnemers) 

- 10 oktober: “Nieuwstadswandeling” door Rob Rademaker. Deze wandeling die in de plaats was 
gekomen voor de eerder geplande IJsselwandeling, had een minder goede belangstelling (7 
personen). Echter de heer Rademakers boeide de deelnemers met zijn enthousiaste verteltrant.  

- Diverse data in juni, juli en augustus zijn onder auspiciën van ’t Gilde wandelingen in het kader 
“Gelegerd in Zutphen” aangeboden. 

 
 Project ‘Histokids’. 

Hier is een eerste aanzet gemaakt door Mary en Maud. Om geen ‘dubbele’ dingen te doen wordt 
geïnventariseerd wie bij welke werkgroep er nog meer met educatieve projecten voor de jeugd bezig is. 
Tevens wordt gekeken vanuit welke disciplines mensen erbij kunnen worden betrokken. Deze opzet 
wordt als beste werkwijze gezien maar daarbij komt de vraag naar voren of de uitvoering hiervan nog 
wel de taak moet zijn van deze werkgroep. Er werd dan ook in overleg met het algemeen bestuur 
besloten om voor dit project een nieuwe werkgroep samen te stellen. Maud Arkesteijn zal vanuit de 
werkgroep Lezingen & Excursies overstappen naar de nieuw te vormen werkgroep.  
 
Al met al kunnen we als werkgroep terugkijken op een hectisch maar geslaagd jaar. Diezelfde hectiek is 
voorzitter in de loop van het jaar opgebroken mede omdat er meer werkdruk is ontstaan. In een gesprek 
met het bestuur heeft Paul Ploegman dan ook aangegeven om zijn voorzitterstaak ter beschikking te 
stellen. Bert Gravesteijn neemt na de algemene ledenvergadering 2013 de taken over en  wordt 
momenteel ingewijd in de bezigheden van de werkgroep. Paul zal waar nodig zijn expertise inzetten.  
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4. Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. 
 
 Vergaderingen. 

In 2012 vergaderde de werkgroep 11 maal, elke maand behalve augustus. Daarnaast hadden voorzitter 
en secretaris overleg met het moederbestuur in mei. In juni namen voorzitter en secretaris van de HVZ 
deel aan de werkgroepvergadering. 
 

 Bezoek en onderzoek aan panden. 
- Barlheze 45 bezoek op 11 februari 
- Bolwerck bezoek op 26 mei. 
- Bornhovestraat 33 en eerste toren aan de Armenhage bezoek op 16 juni. 
- Agnietensteeg 9 bezoek op 7 juli. 
- Andere toren aan de Armenhage (en Oude Wand 47) bezoek op 1 september. Nader onderzoek aan 

de kap van Laarstraat; uit een jaarringonderzoek kwam 1493 voor de kap. 
- Verwerking gegevens kelders met 17e-eeuwse bandkruisgewelven in het pand direct ten noorden 

van het Borrohuis. 
-  

 Databank Bouwhistorie Zutphen. 
Johans Kreek heeft ca. 1000 dia's gescand en zo’n 300 van de resulterende afbeeldingen ingevoerd. 
Waar dit gebeurd is, leidt een link vanaf de diapagina naar de afbeelding. Verder staan deze nu ook bij 
de foto's van het betreffende pand, mits er een trefwoord aan gehangen is. 
 

 Jeugdbeleid. 
Onder deze noemer worden werkbladen van interessante historische bouwwerken gemaakt. Pieter van 
Hilten is initiator en eindredacteur. Er is een begin gemaakt met tien Zutphense torens. 
 

 Interne deskundigheidsbevordering. 
- Emond Hellenraet door Regina Bennink (7 februari) 
- De vestingwerken van Rothenburg op der Tauber door Constant Willems (6 maart) 
- Excursie naar Leiden o.l.v. Ellen Hooijschuur (14 april) 
- De Paltsaula van Zutphen door Michel Groothedde (4 september) 
- De hoeve 't Meijerink door Dirk Punt en Roy Oostendorp (gast) (2 oktober) 
-  

 Publieksgerichte activiteiten. 
- Er zijn tweetalige informatiebordjes (gevelbordjes)aangebracht op de volgende panden: 

 - 's Gravenhof 20 (die Schuyt) 
 - Raadhuissteeg 6 
 - Oudewand 25. 

- In totaal zijn nu negen gevelbordjes geplaatst, en wel op de volgende adressen: Kerkhof 2, 
Waterstraat 12-14, Turfstraat 4, Beukerstraat 65-67, Kolenstraat 1a, Lange Hofstraat 23-25, 's 
Gravenhof 20, Raadhuissteeg 6 en Oudewand 25. 

- De webpagina's van de werkgroep zijn regelmatig aangepast, in de meeste gevallen met informatie 
over behandelde onderwerpen. 

- Het archief van de werkgroep in het RAZ is nu ook toegankelijk via de website van het RAZ. 
- Een door Michel Groothedde en Constant Willems geleide excursie van de Historische werkgroep 

van de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen leidde tot een genereuze donatie aan de WBHZ 
door die werkgroep. 

-  
 Mutaties in het ledenbestand. 

Gosse Koolstra en Regina Bennink zijn uit de werkgroep getreden wegens drukke werkzaamheden. 
Nieuwe leden zijn Dirk Punt en Eline Slotboom. 
 

 Leden van de werkgroep. 
 In 2012 bestond de werkgroep uit de volgenden: 

Regina Bennink (tot november), Michel Groothedde (vicevoorzitter), Margot Foury, Jan Frings, Claire 
Heeroma, Pieter van Hilten, Ellen Hooijschuur, Henny Jansen, Gosse Koolstra (slapend lid vanaf juli), 
Johans Kreek, Dineke van Krimpen, Frans Leurink (slapend lid), Jos Oegema, Dirk Punt (sinds 
februari), Eline Slotboom (sinds november), Roel Stegeman (penningmeester), Sietze Wierda 
(secretaris), Constant Willems (voorzitter). Jeroen Krijnen, gemeentelijk bouwhistoricus, nam als 
adviseur gewoonlijk deel aan de vergaderingen. 
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5. Werkgroep Garnizoensstad Zutphen. 
 

2012 was het vierde jaar dat de werkgroep Garnizoensstad Zutphen actief was. Vergeleken met het jaar 
2011 is de situatie niet wezenlijk veranderd. We kunnen opnieuw constateren dat het onderzoek naar de 
ontwikkelingen in de 19e zeer goed verloopt. Dit jaar werden twee artikelen in het tijdschrift Zutphen 
geplaatst. 
Door het beschikbaar komen van een via de pc te raadplegen repertorium op de resolutieboeken kwam 
het onderzoek naar de resoluties uit de periode 1573-1620 op gang. Binnenkort zal een volgende 
periode in de vorm van een elektronisch raadpleegbaar repertorium beschikbaar komen. Daarmee kan 
dan de periode 1620-1660 gemakkelijker worden bekeken. 
De eerste aanzet voor een stuk over de verdedigingswerken in relatie tot wapenontwikkeling en 
belegeringsmethoden is in 2012 opgeleverd. 
Begin 2013 zal de eerste versie van een stuk over het garnizoen van het Staatsche leger in Zutphen in de 
18e eeuw ter beschikking komen. 
 
De werkgroep kwam in 2012 negen keer bij elkaar en bestond dit jaar uit de heren Jan Hendrik 
Bruseker, Rob Kammelar, Arend Jan Reijers en Joop Tangerink. 

 
6. Website HVZ. 

 
De website trekt nog steeds een stijgend aantal bezoekers/sters. Gemiddeld bezoeken 12,9 (2011 12,0) 
personen per dag de site.  
 

 2011 2012 
Totaal aantal bezoekers 4.048 4.743 
Unieke bezoekers 2.597 3.086 
Pagina’s per bezoek bekeken 1.5 3.79 
Tijd op site 2:10  2:42 

 
Algemeen. 
De algemene informatie over activiteiten, boeken, werkgroepen etc. worden regelmatig ververst. Ook 
de nieuwsbrieven worden toegevoegd. Merkbaar is dat door het gebruik van Facebook en Twitter er ook 
een andere interactieve stroom van informatie verstrekking is ontstaan, hierdoor ontvangen wij ook 
meer algemene vragen over mensen, panden etc. Deze worden in goede samenwerking met het 
Regionaal Archief Zutphen beantwoord. 
 
Onderdeel WBHZ. 
In 2011 kwam de database (DBHZ, Database Bouwhistorie Zutphen) van de werkgroep ‘in de lucht’. 
Deze database bevat gegevens van de panden die door leden van de werkgroep bezocht zijn. Dat heeft 
doorgaans veel opgeleverd; geleidelijk aan wordt dat in deze database ingevoerd. Nu al kan iedere 
geïnteresseerde er kennis van nemen.  
Verder werd, als gebruikelijk, de activiteitenpagina bijgehouden. Hier was telkens te zien welk pand 
bezocht was met de meest opvallende bevindingen, dan wel wat de bijzondere aandacht had van de 
werkgroep.  
 
Met de Gemeente Zutphen, afdeling monumenten, is overleg over hun verzoek om over de door de 
werkgroep verzamelde gegevens te mogen beschikken. 
 
Onderdeel tijdschrift Zutphen. 
Iedere uitgave van Zutphen werd, zo spoedig mogelijk na het verschijnen, kenbaar gemaakt op de 
website. Per uitgave staat daar altijd een lijst van de opgenomen artikelen. Tevens worden alle artikelen 
opgenomen in de database van ons tijdschrift met een vertraging van vier nummers. Er is een 
zoekpagina; daarvandaan kan men zoeken op auteursnaam, een woord uit de titel en op trefwoord. 
Vanaf 1981 zijn nu alle  artikelen opgenomen in PDF-formaat. Dat maakt dat ze vanaf de eigen 
computer oproepbaar en leesbaar zijn. Dit project is in samenwerking met het Regionaal Archief 
Zutphen, Jan Frings en Arend Jan Reijers uitgevoerd.  
 
Webmasters: Paul Ploegman, Jan Frings en Ap Lammers. 
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7.0. Tijdschrift Zutphen. 

Het zal niemand zijn ontgaan: het tijdschrift Zutphen verscheen vanaf 2012 met een andere lay-out. Met 
een beter leesbare letter, full colour ook in het binnenwerk, en met de nieuwe rubriek Wie was toch…?  
De vernieuwde lay-out was mogelijk door een nieuwe vormgever en drukker en biedt met kleurendruk 
in het binnenwerk veel meer mogelijkheden om de inhoudelijke artikelen met beeld te verduidelijken 
en/of toe te lichten. In het laatste nummer van 2012 is ook de titel van de rubriek ‘Boeksignaleringen’ 
gewijzigd in ‘Signaleringen’, omdat in deze rubriek ook - indien van toepassing -  websites en cd-roms 
worden besproken.  
 
De redactie blijft werken aan de verbetering van het tijdschrift Zutphen. De rubriek ‘Wie was toch…?’ 
over interessante mensen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Zutphen en omgeving, zou 
op termijn kunnen leiden tot een gebundelde uitgave en/of een digitale presentatie op een tijdlijn via de 
website van HVZ.  
Alle artikelen van alle jaargangen zijn inmiddels gedigitaliseerd. Tot jaargang 2011 kan iedereen de 
artikelen lezen en gebruiken voor historisch onderzoek via de website van HVZ en de website van het 
Regionaal Archief Zutphen.  De redactie heeft ook geprobeerd de vindbaarheid van de 
tijdschriftartikelen op internet te vergroten. Een verzoek tot opname in de wetenschappelijke 
zoekmachine PiCarta is gehonoreerd, maar nog niet alle artikelen zijn op deze manier online te 
raadplegen. De inhoudsopgaven van de tijdschriften Zutphen staan (op auteur, titel en nummer) ook 
vermeld op de website van www.mijngelderland.nl na het intikken van zoekterm tijdschrift Zutphen. De 
artikelen van het tijdschrift zullen in 2013 ook geplaatst worden op de nieuwe website van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultuurtijdschriften.nl. 
 
De vier nummers van 2012 geven opnieuw een gevarieerd beeld van de geschiedenis van Zutphen en 
omstreken. De artikelen sloten tevens aan bij pas verschenen boekuitgaven, tentoonstellingen en 
culturele evenementen. De kopijstroom is het hele jaar (meer dan) voldoende geweest. De redactie heeft 
zelfs keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Voor de illustraties wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van de beeldcollecties van het Stedelijk Museum Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen. 

 
Het proces van het binnenkomen van een artikel bij de redactie tot aan publicatie in tijdschrift en op de 
website is door de redactie vastgelegd in een redactieprotocol. Dit protocol maakt de interne 
verantwoordelijkheden inzichtelijk en kan ook duidelijkheid bieden bij vragen van  auteurs over de 
werkwijze van de redactie. Ook dit jaar was sprake van een prettige en professionele samenwerking 
tussen redacteurs en auteurs. 
 
De redactie heeft tevens, op verzoek van het bestuur van HVZ, een inhoudelijke beschouwing 
geschreven over de rol en functie van het tijdschrift Zutphen voor de Historische Vereniging. Het 
redactieprotocol en elementen uit de beschouwing zijn samengevoegd in een redactiestatuut, waarin 
naast een omschrijving van de verschillende functies binnen de redactie, de volgende criteria zijn 
vastgelegd voor inhoudelijke artikelen in het tijdschrift Zutphen: 
- de artikelen geven een beter inzicht in een historisch onderwerp dan de lezer tevoren had; 
- de artikelen behandelen een nieuw aspect van een gebeurtenis in het verleden; 
- de artikelen berichten over bijna vergeten dingen; 
- de artikelen dragen bij aan historisch besef; 
- de artikelen geven antwoord op vragen voortkomend uit verwondering. 
Daarnaast zal in de vaste rubriek ‘Vijftig Jaar geleden’ de mogelijkheid tot herkenning worden gegeven 
van elementen uit de geschiedenis, die de leden zelf hebben meegemaakt. 
 
In december 2012 is de redactie uitgebreid met kunsthistorica Regina Bennink. Er was binnen de 
redactie behoefte aan meer professionele kennis voor kunsthistorische artikelen die in het tijdschrift 
worden gepubliceerd. 
De redactie gaat ook in 2013 weer met veel enthousiasme en plezier aan de slag om vier mooie 
nummers tot stand te brengen over de geschiedenis van onze prachtige stad, inclusief directe omgeving. 
 
Redactie Zutphen, Tijdschrift over de historie van Zutphen en omgeving: Regina Bennink, Jan Frings, 
Theo Hebing, Jessie Jongejans, Rob Kammelar, Han Koolhof, Christiaan te Strake. 
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7.1. Bezorging blad Zutphen. 

 
Het bestuur van de Historische Vereniging is de bezorgsters en de bezorgers erkentelijk voor hun inzet. 
Het is plezierig om op hen te kunnen rekenen. Helaas hebben zij het afgelopen jaar hun taak vaak onder 
slechte weersomstandigheden moeten uitvoeren. Dankzij de medewerking van deze bezorgers besparen 
wij honderden euro’s per jaar aan portokosten. 
 
Coördinatoren: de heren Henri Blankhart en Arend Jan Reijers. 
 

8. Werkgroep De Mars. 

Op 7 september 2012 was het dan zo ver. Tijdens de Opening van het Monumenten Weekend 2012 in 
de Burgerzaal, is onder grote belangstelling van meer dan 200 aanwezigen het boek gepresenteerd. 
Mevr. Bierhof en wethouder Hans la Rose ontvingen het eerste boek uit handen van de voorzitter van de 
werkgroep Ap Lammers. Het boek is mede opgedragen aan Cor Bierhof, die op 4 januari 2012 
onverwacht is overleden. 
Tijdens de bijeenkomst verhaalde Gerrie Willemsen over haar jeugd op de Mars en het ontstaan van het 
boek, zong het koor van de Fluisterbootschippers onder meer een lied over de Mars en droeg 
stadsdichter Erika Mannink een speciaal voor de ze gelegenheid gemaakt gedicht over de Mars, middels 
een opname, voor. Het gedicht treft u onderstaand aan. Het lied over de Mars staat achter in het Boek 
over "Zutphen De Mars". 
 

De Mars 
De geschiedenis van een gebied, 
beschrijvingen van hoe de dingen waren, 
geven vaak meer inzicht en verklaren 
hoe het nu gaat, wat er nu is en wat juist niet. 

Tijdens de middeleeuwen werd er nog gevaren 
daar waar nu de Noorderhaven ligt, gedempt. 
Kasteel de Mars lag tussen water ingeklemd 
van de oude IJsselarm  
- die steeds verder was verschoven,  
naar het westen... 
Inmiddels ligt daar de wijk de Hoven. 

Ook de Nedermarsch veranderde - en hoe... 
Dat wat nu de Mars heet, waren vroeger velden 
waar veel burgers ied’re dag hun koeien telden. 
In de waarrecht-documenten staat te lezen 
wie de eigenaar was en van welke koe 
en bovendien waar deze koeien mochten grazen. 
Maar er is meer te overdenken als je nu 
een koopje bij de Gamma of de Praxis vindt 
of door Leen Bakker rondloopt met je kind, 
op zoek naar modieuze tafels, stoelen, vazen... 

Er is méér te overdenken  
- want op de Mars van vroeger 
vonden grimmigheden plaats rondom de galgen. 
Vanaf 1300 stonden er één of meer. 
Er vonden ophangingen plaats en keer op keer 
zal het publiek vol leedvermaak én walgen 
hebben gezien hoe de gehangenen gelaten 
het leven lieten. Wie weet of er nazaten 
van die ongelukkigen in onze stad 
vandaag de dag een rondje lopen in de straten 

 
waar ooit de galgpaal in de open velden stond, 
een rondje in de pauze lopen, en hun brood 
met kaas opeten in de schaduw van de dood 
van hun voorvaderen... 
Wie weet... 

 
En loop eens naar de Houthaven, en zie, 
door de blik van de historie een gegeven: 
hier was de oudste vorm van industrie; 
een tichel-oven (steenfabriek) zag hier het leven. 
  

De geschiedenis is hier teruggekeerd; 
oude binnenschepen liggen aangemeerd, 
bron van inkomsten, bestemming van plezier. 
Het kan een arme wijk zijn, maar toch voel je hier 
ook de rijkdom van veel vrijheid en verleden. 
  

De geschiedenis van een gebied, 
beschrijvingen van hoe de dingen waren, 
geven vaak meer inzicht en verklaren 
hoe het nu gaat, wat er nu is en wat juist niet. 

Over 125 jaren wonen 
en werken tussen water en het spoor 
is dit boek geschreven door een groep historici. 
Lees en verbaas u – voel wellicht melancholie 
als u bedenkt hoe de geschiedenis teloor 
gaat, toch weer doorgaat... 
en zich herhaalt in haar patronen. 

 
Erika Mannink, september 2012 
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Vers n.a.v. het verschijnen van het boek “Zutphen de Mars, 125 jaar wonen en werken tussen water en spoor” 
van de Historische Vereniging Zutphen.7 september werden de eerste twee exemplaren aangeboden aan 
wethouder Hans la Rose en Mevrouw M. Bierhof. 

De werkgroep dankt allen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan de realisatie van het boek Zutphen, de 
Mars, 125 jaar wonen en werken tussen water en spoor. Het was een genoegen om de geschiedenis van deze 
“jonge” wijk te mogen beschrijven. Vanaf 2006 waren Gerrie Willemsen, Cor Bierhof (overleden op 4 januari 
2012) , Chiel Veerwater, Bert Gravesteijn (vanaf 2010) en Ap Lammers betrokken bij deze werkgroep. 
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Agendapunt 5: Balans per 31 december 2012 en resultaatrekening 2012. 

Balans per 31 december 2012. 

      
Activa 2012   2011   Passiva 2012 2011 

 € €  € € 

Kas 
138 82 

Boekenfonds subs. Gemeente 
Zutphen 4775 4775 

ING Betaalrekening 
3577 1544 

Boekenfonds eigen beheer 
12225 11225 

ING Betaalrekening 

30737 33202 

WBHZ  

500 0 
Vooruit betaalde kosten 453 446 Crediteuren 3260 5113 

     Legaat wijlen Mevrouw Kolff 2000 2000 
  

   
Vooruitvangen contributies 

0 80 
     Reserve 12145 12081 

totaal 34905 35274 totaal 34905 35274 
 
Resultatenrekening 2012. 

       
Lasten 2012 2012 Baten 2012 2012 

  Werkelijk Begroot   Werkelijk Begroot 

  € €   €  
Tijdschrift Zutphen 8394 7900 Contributies 13923 13500 

Lezingen/excursies 1741 1775 Advertenties 1043 1000 
Werkgroepen 0 100 Verkoop boeken/tijdschrift 1390 500 

Contributies/abonnementen 231 250 Bankrente 535 250 
WBHZ                792 1300 Verkoop boek Zutphen, de 

Mars 
5118 5500 

Jaarvergadering 749 900 Dotatie uit Boekenfonds  0 3000 
Representatiekosten 511 500 Opbrengst cursus  2880 1500 

Bestuur- en secretariaatskosten 453 300 Dotatie Histokids uit legaat  0 500 
Externe publiciteit 286 250    

Gelegerd in Zutphen 1237 0 Subsidie Gelegerd in 
Gelderland  

1075 0 

Ansichtkaarten 954 0 Verkoop ansichtkaarten  355 0 
Overige kosten 322 510    

Kosten website 973 800     
Drukwerk 824 900     

Donatie Boekenfonds eigen 
beheer 

1000 0     

Boek de Mars 6811 8500    
Cursus Zutphense geschiedenis 977 1265    

Histokids 0 500    
Exploitatie overschot 64 0     

Totaal 26319 25750 Totaal 26319 25750 
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Agendapunt 6: Begroting 2013. 

    

  
Lasten 2013 Baten 2013 

  €   € 
Tijdschrift Zutphen 8400 Contributies 14000 
Lezingen/excursies 1825 Advertenties 1000 
Werkgroepen 100 Verkoop 

boeken/tijdschrift 
500 

Contributies/abonnementen 250 Bankrente 500 
Jaarvergadering 900 Opbrengst cursus 2250 

Representatiekosten 500 Dotatie Histokids 
uit legaat Mevr. 
Kolff 

500 

Bestuur- en 
secretariaatskosten 

500   

Externe publiciteit 250   

Overige kosten 575    
Kosten website 1000    
Drukwerk 450    
Donatie Boekenfonds eigen 
beheer 

1000    

Kosten Histokids 500    
WBHZ 1300    
Cursus Zutphen 
Geschiedenis 

1200    

     
Totaal 18750   18750 
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Agendapunt 10: Concept Huishoudelijk reglement.  

Concept Huishoudelijk Reglement 

Toelichting: 
Artikel 16 van de Statuten bepaalt dat de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vaststelt, dat 
nadere regels bevat betreffende de rechten en verplichtingen van de leden, alsmede het beheer en de inrichting 
van de vereniging. 
Tot dusverre is aan die bepaling geen invulling gegeven. Het bestuur is van oordeel dat het raadzaam is toch tot 
een dergelijk document te komen, waarin –aanvullend op de statuten- een aantal verhoudingen en procedures 
binnen de vereniging wordt vastgelegd. Na consultatie van de werkgroepen en de redactie van het Tijdschrift legt 
het bestuur onderstaand voorstel ter vaststelling door de algemene ledenvergadering voor. 

Begripsbepalingen 
 
Met inacht neming van het in de Statuten bepaalde wordt in dit reglement verstaan onder: 
 
-Statuten: Statuten van de Historische Vereniging Zutphen, verleden op 2 december 1981. 
-Vereniging: de Historische Vereniging Zutphen. 
-Algemene ledenvergadering: algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 12 van de Statuten. 
-Leden: leden, ereleden en buitengewone leden, als bedoeld in de artikelen 5 en 7 van de Statuten. 
-Algemeen bestuur: bestuur als bedoeld in artikel 9.0 van de Statuten. 
-Dagelijks bestuur: bestuur bedoeld in artikel 9.0 van de Statuten. 
-Kascommissie: commissie als bedoeld in artikel 11, tiende lid, van de Statuten. 
-Werkgroepen: werkgroepen als bedoeld in artikel 15 van de Statuten 

Grondslag 
De grondslag voor dit Huishoudelijk Reglement wordt gevormd door artikel 16 van de Statuten. 

RECHTEN VAN DE LEDEN 
 
Artikel 1 
 
1. Leden ontvangen van het door de vereniging uitgegeven tijdschrift gratis per huisadres één exemplaar van elk 
verschijnend nummer. 
2. Leden kunnen kosteloos de van de vereniging uitgaande lezingen bijwonen en deelnemen aan door de 
vereniging georganiseerde excursies binnen Zutphen. 
3. Leden krijgen korting op vanwege de vereniging aangeboden cursussen.  
4. Leden krijgen korting op door de vereniging uitgegeven boeken of andere materialen. 
5. Over de in de leden 3 en 4 bedoelde korting beslist het algemeen bestuur. 

HET BESTUUR 
 
Artikel 2 
Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan. 

Artikel 3 
Het algemeen bestuur kan een bestuurslid aanwijzen als 2e secretaris. De taakverdeling tussen de secretaris en de 
2e secretaris wordt door het algemeen bestuur vastgesteld; deze laat onverminderd de eindverantwoordelijkheid 
van de secretaris. Bij ontstentenis van de secretaris kan het algemeen bestuur bepalen dat de 2e secretaris voor 
bepaalde taken de secretaris vervangt. 

Artikel 4 
Indien geen uitwerking is gegeven aan artikel 3 beslist het algemeen bestuur in geval van ontstentenis van de 
secretaris welk bestuurslid de secretaris voor bepaalde taken vervangt. 

Artikel 5 
1. Over de verdeling tussen bestuursleden van andere taken dan die van voorzitter, secretaris en penningmeester 
beslist het algemeen bestuur.  
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2. Het algemeen bestuur kan besluiten bij bepaalde in het vorige lid bedoelde taken leden van de vereniging in te 
schakelen, dan wel externe deskundigheid. Als daaraan kosten zijn verbonden dient de goedgekeurde begroting 
daarvoor de benodigde grondslag te bieden. 

Artikel 6 
Het algemeen bestuur beslist over de regeling van het beheer van de goederen van de vereniging. 

DE KASCOMMISSIE 
Artikel 7 
1. Leden van de kascommissie dienen lid van de vereniging te zijn. 
2. De kascommissie bestaat uit twee leden. Zo mogelijk wordt ook ook een plaatsvervangend lid benoemd. 
3. Bestuursleden kunnen geen lid van de kascommissie zijn. 
4. Leden en plaatsvervangend leden van de kascommissie worden, op voordracht van het bestuur, door de 
algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaren. 

5. Zij zijn opnieuw verkiesbaar in een vacature in de kascommissie één jaar na hun aftreden. 

 

WERKGROEPEN 

Artikel 8 

1. Werkgroepen die onder auspiciën van de vereniging bepaalde deelactiviteiten van de vereniging uitoefenen, 
worden door het algemeen bestuur ingesteld. 
2. De doelomschrijving van een werkgroep wordt, na overleg met de werkgroep, door het algemeen bestuur 
vastgesteld. 
3. De instelling geldt voor zolang een werkgroep zijn doel nog niet gerealiseerd heeft. Zij kan door het algemeen 
bestuur worden ingetrokken wanneer de werkgroep zich buiten de doelomschrijving begeeft, of handelt in strijd 
met de Statuten , het Huishoudelijk Reglement, besluiten van de algemene ledenvergadering of het algemeen 
bestuur, dan wel naar het oordeel van het algemeen bestuur de belangen van en de verhoudingen binnen de 
vereniging benadeelt. 
4. Leden van werkgroepen dienen lid van de vereniging te zijn. 
5. Indien tussentijds  mutaties in de personele bezetting van een werkgroep optreden, meldt de voorzitter van de 
werkgroep zulks aan het algemeen bestuur. 
 
Artikel 9 

1. Elke werkgroep draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur op de hoogte wordt gehouden van de gang van 
zaken en voornemens van de werkgroep. 
2. In elke werkgroep neemt als regel één van de leden van het algemeen bestuur zitting. Het algemeen bestuur 
besluit over die deelname. 
3. Het in het vorige lid bedoelde bestuurslid draagt zorg voor de informatievoorziening van het algemeen bestuur 
naar de werkgroep, en omgekeerd. 
4. Indien het algemeen bestuur besluit geen toepassing te geven aan het bepaalde in het 2e lid, pleegt het 
dagelijks bestuur periodiek overleg met een werkgroep, of met een delegatie daaruit. Dit overleg vindt tenminste 
éénmaal per jaar plaats, of zoveel vaker als waaraan het algemeen bestuur dan wel de werkgroep behoefte 
hebben. 
 
Artikel 10 

1.De leden van een werkgroep verdelen onderling de functies van voorzitter en secretaris. 
2.Vergaderingen van werkgroepen vinden zo mogelijk plaats in het Regionaal Archief Zutphen. Indien dat niet 
mogelijk is, kiest de werkgroep een andere vergaderlokatie. Indien daaraan voor de vereniging kosten verbonden 
zijn is voorafgaande instemming van het dagelijks bestuur vereist. 
3. Van elke werkgroepbijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt ook aan het algemeen bestuur 
gezonden. 

Artikel 11 
1. Elke werkgroep stelt jaarlijks vóór 15 februari een verslag op over de aktiviteiten van het afgelopen jaar.  
2.Dit verslag -bedoeld om onderdeel uit te maken van het jaarverslag van de vereniging- wordt uiterlijk op 15 
februari aan de secretaris van de vereniging gezonden. 
3. Indien het dagelijks bestuur van oordeel is dat voor incorporatie in het jaarverslag aanpassingen nodig zijn, 
dan overlegt het dagelijks bestuur -bij voorkeur mondeling- met de voorzitter en de secretaris van de werkgroep. 
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Indien dat overleg niet tot overeenstemming leidt, dan beslist het algemeen bestuur. 
 
Artikel 12 
1. Elke werkgroep legt jaarlijks vóór 1 november aan het dagelijks bestuur een voorstel voor inzake het benodigd 
geachte budget in het volgende jaar. 
2. Het algemeen bestuur beslist over de hoogte van het in het voorstel voor de verenigingsbegroting op te nemen 
bedrag. Bij afwijking van het voorstel van de werkgroep, overlegt het dagelijks bestuur met de voorzitter en de 
secretaris van de werkgroep. 
3. Betalingen worden uitsluitend gedaan door de penningmeester van de vereniging, na ontvangst van de 
relevante schriftelijke bescheiden. Ontvangsten, met inbegrip van geoormerkte giften, worden per omgaande 
afgedragen aan de penningmeester van de vereniging. 
4. De statutair bevoegde vertegenwoordigers van de vereniging kunnen machtiging verlenen aan voorzitters van 
werkgroepen, tot het verrichten van rechtshandelingen voor en namens de vereniging. Aan die machtiging 
kunnen beperkingen worden verbonden. 
 

Artikel 13 
Werkgroepen die al functioneren op het moment van het vaststellen van dit Huishoudelijk Reglement worden 
geacht te voldoen aan het bepaalde in het 1e en 2e lid van artikel 8. Het bepaalde in de overige leden van artikel 
8 en het bepaalde in de artikelen 9, 10, 11 en 12 is op hen van toepassing. 

TIJDSCHRIFT ZUTPHEN 

Artikel 14 

1. De vereniging geeft een tijdschrift uit, over de historie van Zutphen en omgeving. 
2. Over de inhoud van het tijdschrift beslist de redactie. 
3. De redactie werkt volgens een redactiestatuut, opgesteld in overleg tussen de redactie en het algemeen bestuur 
van de vereniging. 
4. De hoofdredacteur wordt benoemd door het algemeen bestuur van de vereniging, in overleg met de redactie. 
Het profiel van de hoofdredacteur ligt vast in het in het derde lid genoemde redactiestatuut. 

5. De redactie besluit over haar eigen samenstelling, in overleg met het algemeen bestuur van de vereniging. 
6. Het algemeen bestuur bepaalt, na overleg met de redactie, de verschijningsfrequentie en de omvang van het 
tijdschrift, alsmede de keuze van een drukker. 
7. Het dagelijks bestuur overlegt tenminste één maal per jaar met de hoofdredacteur over de gang van zaken en 
de voornemens. 

SLOTBEPALING 

Artikel 15 

In gevalllen waarin dit reglement niet voorziet beslist het algemeen bestuur, met inachtneming van de Statuten. 
Het algemeen bestuur doet hiervan verantwoording in het jaarverslag aan de algemene ledenvergadering. 

VASTSTELLING 

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 25 maart 2013 

 


