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Zutphen, maart 2017
Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen.
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 35 e jaarvergadering van de Historische Vereniging
Zutphen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in DE BUITENSOCIËTEIT te Zutphen op donderdag 30 maart 2017.
Aanvang 20.00 UUR. De zaal is open vanaf 19.30 UUR.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
01.
02.
03.

04.

05.

06.

07.
08.

09.
10.

11.
12.

Opening en mededelingen
Vaststelling van de agenda
Verslag van de 34e jaarvergadering gehouden op 22 maart 2016
03.1 Bespreking
03.2 Vaststelling
Het jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2016
04.1 Bespreking verslag bestuur en werkgroepen
04.2 Het financieel verslag over 2016
04.4 Het verslag van de kascommissie
04.5 Vaststelling van het jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2016
Benoeming leden kascommissie
De heer Arkesteijn is niet herkiesbaar, de heer La Rose is herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de heer Viersen te benoemen. Een reservelid wordt nog gezocht.
Begroting 2017
06.1 Toelichting op de begroting door de penningmeester
06.2 Contributie 2018
Jaarprogramma excursies en lezingen 2017
Bestuursmutaties
Ap Lammers en Gerard van der Brug treden af.
Ineke Hissink, Jessie Jongejans zijn bereid toe te treden tot het bestuur en worden voorgedragen.
Wijziging Huishoudelijk Reglement (zie bijlage)
Plannen
10.1 Lustrum – 35-jarig bestaan: project basisscholen
10.2 Project Oral History De Hoven
10.3 Verenigingsnieuws, uitbreiding en verspreiding (zie bijlage)
10.4 Zutphen op de kaart
Rondvraag
Sluiting

Na een korte pauze is er een panelgesprek over de toekomst, de taken en de uitdagingen van de HVZ. Wij nodigen u
allen van harte uit daar aan deel te nemen – in elk geval door geïnteresseerd te luisteren.
Een kort verslag van dat gesprek zal aan de leden worden toegezonden.
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Concept verslag 34e jaarvergadering Historische Vereniging Zutphen, 22 maart 2016
Locatie: Buitensociëteit te Zutphen. Aanvang 20.00 uur. Einde 20.40 uur.
Aanwezig: 95 leden (inclusief alle bestuursleden).
Opening en mededelingen
De voorzitter, dhr. A.J.Reijers, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder het erelid
dhr. Galema en het lid dhr. Koene, die na de pauze de lezing zal verzorgen over August Robbert van Heeckeren tot
Suideras. Het eerste exemplaar van het boek dat hij daarover heeft geschreven, zal vanavond met enig ceremonieel
door de auteur overhandigd worden aan onze oud-burgemeester, de heer Gerritsen.
De voorzitter stelt voorts de overige bestuursleden kort voor, waarna dhr. Van Schie, die in de vorige jaarvergade ring tot bestuurslid werd benoemd doch toen wegens ziekte zelf niet aanwezig kon zijn, zichzelf kort introduceert.
De voorzitter belicht in kort bestek een aantal zaken uit het afgelopen verenigingsjaar. Het ledental is toegenomen
met 22 leden, waar de cursus Zutphenkunde (voorheen van de HVZ, doch ingebracht in het Cultuur Historisch
Platform) een belangrijke bron voor is geweest.
Hij wijst voorts op de daarnaast door de HVZ georganiseerde verdiepingscursussen, die een interessante aanvulling
vormen op de cursus Zutphenkunde.
Vooruitlopend op de viering van het 35-jarig bestaan heeft de vereniging -samen met het Gilde dat eerder zijn 20jarig bestaan vierde- een stadsplattegrond met een kaart van Blaeu aan de gemeente aangeboden. De plattegrond is
geplaatst in de Stationsstraat, nabij het voormalige postkantoor.
Tenslotte wijst de voorzitter er op dat in 2017 een gebrek aan bestuursleden gaat opdoemen.
De secretaris meldt ingekomen berichten van verhindering van de volgende leden:
mw. De Haan, mw. Van der Ham, mw. en dhr. Van den Berg, mw. Jager-van der Wal, dhr. Hebing en dhr. Kammelar.
Vaststelling van de agenda: deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag van de jaarvergadering van 31 maart 2015:
In dat verslag staat abusievelijk dat het verslag van de jaarvergadering van 31 maart 2015 werd goedgekeurd. Dit is
een misslag; het jaartal moet worden gelezen als: 2014.
Met inachtneming van deze correctie wordt het verslag verder ongewijzigd vastgesteld
Jaarverslag van bestuur en werkgroepen over 2015:
Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan alle vrijwilligers/-sters ongewijzigd vastgesteld.
Financieel verslag over 2015: Resultatenrekening en Balans:
De penningmeester geeft een korte toelichting op de resultatenrekening 2015 en de balans per 31 december 2015.
De resultatenrekening laat over 2015 een goed jaar zien, met een redelijk exploitatieresultaat. Ook de balans ziet er
zijns inziens goed uit, met voldoende reserves voor de plannen voor 2016.
Vanuit de vergadering komen geen vragen.
Verslag van de kascommissie 2015: dhr. Galema leest het verslag voor:
Geachte leden van de Historische Vereniging Zutphen,
Hierbij delen wij mee, dat wij op 14 maart 2016 de controle hebben uitgevoerd op het financieel beheer van uw
penningmeester, de heer R. Rutten. Na kennisname van de relevante gegevens is door ons geconcludeerd, dat het
financieel beheer over het jaar 2015 volledig en juist is. Tevens hebben wij vastgesteld dat de balans per 31 december
2015 een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de vereniging.
Wij stellen u dan ook voor de penningmeester en het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2015
w.g. Sj. Galema
w.g. P.T. Arkesteijn
De vergadering verleent onder applaus decharge aan penningmeester en bestuur voor het door hen gevoerde
financiële beleid.
Benoeming leden kascommissie 2016:
Dhr. Galema heeft de maximale termijn van drie jaren voltooid. Dhr. Arkesteijn (afwezig) heeft laten weten bereid te
zijn tot continuering van zijn lidmaatschap van de commissie (sinds 2014). Dhr. La Rose (reservelid sinds 2015) is
bereid voor 2016 als lid te fungeren. De voorzitter informeert wie bereid is reservelid te worden. Dhr. A.C.J. Viersen
zegt deze uitnodiging te willen aanvaarden. De vergadering gaat onder applaus akkoord met deze mutaties.
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Plannen:
- Boek werkgroep Garnizoen: de voorzitter deelt mee dat de werkgroep er naar streeft het boek in 2016 uit te
brengen, rond de Open Monumentendagen.
- Lustrum (35-jarig bestaan in november 2016) de secretaris deelt mee dat het bestuur de viering wil plaatsen in
het kader van de jeugd. Dat is ook in lijn met de bestemming van een legaat en een schenking voor een “jeugddoel”
(het “jeugdfonds” op de balans).
De jubileumactiviteiten zullen in november beginnen met een jubileumlezing door Martine Letterie, over de rol van
de geschiedenis in de jeugdboeken.
Voorts wordt met haar nog overleg gevoerd over de optie een van haar boeken (spelend in Zutphen)
tegen een zodanig aanvaardbaar bedrag van de uitgever te verkrijgen, dat het aan een of twee groepen van alle
basisschoolleerlingen in Zutphen kan worden gegeven. Zo mogelijk zal in aansluiting daarop een rondleiding voor die
leerlingen door Zutphen worden georganiseerd.
- Nieuwe website: Dhr. Van Schie licht toe dat dit project redelijk ver gevorderd is. In eerste instantie wordt de
content van de huidige website overgezet naar een “nieuw jasje”. De teksten worden vervolgens opgepoetst. Hij
hoopt de nieuwe website volgende maand operationeel te hebben.
- Zutphen op de kaart (ZOK): Dhr. Van Schie licht toe dat dit project een navolging is van 22 andere
gemeenten/organisaties die al een “Op de Kaart”-website hebben. Samenwerking met de gemeente Zutphen is
gezocht, en toegezegd. Het is een aanvulling op onze eigen website.
Op een vraag vanuit de zaal of het mogelijk zal worden die ZOK-site aan te klikken via de website van TIP/VVV, en of
doorgelinkt zal kunnen worden naar de site van het Cultuur Historisch Platform, antwoordt hij dat dat geen
probleem zal zijn.
Een vraag uit de zaal naar de financiële kant van dit project, wordt verwezen naar de behandeling van het
agendapunt Begroting 2016.
Een nadere vraag vanuit de zaal is of de site ook werkt met QR-codes.
Dhr. Van Schie stelt dat dat kan (ook voor onze eigen website).
Begroting 2016:
De penningmeester licht toe dat deze begroting ligt in het verlengde van de realisatie 2015, behoudens:
-verwachting dat er minder opbrengsten uit cursusgeld zullen zijn;
-kosten voor het boek Garnizoen, gepaard aan onttrekking aan het Boekenfonds ;
-kosten voor “Zutphen op de kaart”, gepaard aan onttrekking aan de Algemene Reserve;
-geen kosten voor” Stadsbord jubileum 2016” (want vooruitbetaald in 2015);
-wel verdere kosten Jubileum 2016, gepaard aan onttrekking aan Algemene Reserve en Jeugdfonds.
Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom de reserve Zutphen op de Kaart en de reserve Jubileum niet ook op de balans
zichtbaar zijn gemaakt. Geantwoord wordt dat de balans de situatie per 31/12/2015 weergeeft, en dat de
bekostiging van de nieuwe plannen voor 2016 voor Zutphen op de Kaart resp. jubileum ten laste zullen komen van
wat in de Balans 31/12/2015 als Algemene Reserve en Jeugdfonds is opgenomen, maar nu in de begroting als
specifieke reserveringen is aangeduid.
Hierna gaat de vergadering akkoord met de begroting 2016.
De voorzitter sluit dit onderdeel af met de mededeling dat een eventuele contributieverhoging voor 2017 in déze
jaarvergadering besproken had moeten worden. Een voorstel daartoe staat niet op de agenda, omdat het bestuur in
de cijfers geen aanleiding tot zo’n contributieverhoging ziet. De zaal begroet dit met applaus.
Jaarprogramma Lezingen en Excursies 2016.
De voorzitter wijst er op dat een gecorrigeerde versie van het jaarprogramma is toegezonden, omdat bleek dat twee
geplande excursies botsten met Koningsdag resp. Bokbierdag.
Rondvraag
Een lid stelt dat het Volkshuis bij de laatste lezing resp. Historisch Café problemen heeft gegeven. De lezing was niet
goed verstaanbaar (geluidsinstallatie inadequaat? Of in één geval een sprekersprobleem?) en de beelden waren niet
goed te zien. Dat gold ook voor het laatste Historisch Café, dat bovendien te weinig plaats bood.
Wat het plaatsgebrek betreft: waarom niet gewerkt met verplichte vóóraanmelding?
Dhr. Gravesteijn zegt in reactie op het gebrek aan plaatsen, dat de suggestie van vooraanmelding in het bestuur
besproken is, maar dat men hier niet toe wil overgaan. Redenen: veel administratieve rompslomp die de enkele
vrijwilligers van de werkgroep er niet bij kunnen hebben, terwijl bij te grote aanmelding alsnog uitwijken naar een
andere zaal ook niet mogelijk is.
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Het programma (en daarmee ook de locaties) voor het programma 2016 staan inmiddels al vast, maar voor 2017 zal
wat lezingen betreft worden nagegaan of het IJsselpaviljoen weer in beeld kan komen. Voor Historische Cafés
(informelere setting, met muziek) zal worden vastgehouden aan het Volkshuis, waarbij geldt “VoL is Vol” .
Vanuit de zaal worden nog de suggesties gedaan voor lezingen ook te kijken naar de Bibliotheek resp. het nieuwe
Museumcomplex.
Vanuit de zaal wordt aangevoerd dat vanavond vragen vanuit de zaal voor anderen niet goed hoorbaar waren.
Voorgesteld wordt om volgende keren te werken met opstelling van een microfoon voor vragenstellers. Vanuit de
zaal wordt met applaus instemming betuigd. De voorzitter zegt toe deze suggestie mee te nemen.
Sluiting
De voorzitter sluit om 20.40 uur de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering volgde een lezing door dr. Bert Koene, over “August Robbert van
Heeckeren tot Suideras (1743-1811) , stadsbestuurder van Zutphen en Oranjefanaat”.

JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING ZUTPHEN OVER 2016
PARAGRAAF 1 – BESTUUR
Samenstelling
Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen bestond in 2016 uit de volgende heren:
A.J. Reijers (voorzitter), G.W. van der Brug (secretaris), R.G.M. Rutten (penningmeester), A. Lammers (PR en 2 e
voorzitter), L.J.J. Gravesteijn (Werkgroep Lezingen en Excursies en 2 e secretaris), H. Blankhart (logistieke
ondersteuning) en E.A.G. van Schie (PR). De eerste drie genoemden vormden het Dagelijks Bestuur.

Zittingstermijn bestuursleden Historische Vereniging Zutphen
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E.A.G. van Schie
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A.J. Reijers
A. Lammers
B. Gravesteijn
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Lustrum
In december 2016 was het 35 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan was de
gebruikelijke najaarslezing een feestelijke inleiding van een project om leerlingen van de basisscholen van Warnsveld
en Zutphen meer te betrekken bij de lokale geschiedenis. Martine Letterie sprak op 17 november in de
Buitensociëteit over de plaats en de rol van de geschiedenis in de historische jeugdliteratuur van de laatste 100 jaar.
Bij het noemen van titels uit vervlogen jaren klonk regelmatig een blijde zucht van herkenning door de zaal!
Het lustrum project vindt een vervolg in 2017. Martine Letterie heeft bemiddeld in de uitgave van een van haar
boeken – Berend en het verdwenen stadzegel. Alle basisschool leerlingen van groep 5 kunnen een exemplaar krijgen
en een rondwandeling door de stad maken langs plekken die in dat boek genoemd worden. Scholen worden
uitgenodigd om zich daarvoor aan te melden.
Activiteiten
Net als in voorgaande jaren hebben ook in 2016 vele leden onze vereniging Zutphen samen met het bestuur
enthousiast gewerkt om de geschiedenis van de stad en haar omstreken bekend te maken bij de vele
belangstellenden.
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Werkgroepen, individuele leden en de redactie van ons mooie blad hebben zich ingespannen om de geschiedenis
van Warnsveld en Zutphen levend en levendig te maken. Gelet op de stijging van het ledental is al die inspanning
niet voor niets geweest.
Een vereniging als de onze leeft en bloeit dankzij de inzet en het enthousiasme van haar vrijwilligers. Zij brengen
nieuwe feiten uit de geschiedenis van Zutphen aan het licht en schrijven daarover. Zij staan in de stand van de
vereniging bij evenementen als Monumentendag. Zij organiseren cursussen, lezingen, historische cafés, enzovoorts.
En het zijn ook onze vrijwilligers die bijna 80% van ons tijdschrift bezorgen en met het geld dat daarmee wordt
bespaard kunnen we het tijdschrift in zijn huidige fraaie vorm uitgeven.
Als blijk van de dankbaarheid die het bestuur namens alle leden heeft voor die inzet stelt het bestuur voor tot het
instellen van een lidmaatschap van verdienste, waarbij in elk geval tien jaar actief vrijwilligerschap wordt
gehonoreerd. In de ALV van maart 2017 wordt daartoe een voorstel tot aanvulling van het Huishoudelijk Reglement
aan de leden voorgelegd.
In 2016 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Met een afvaardiging van de Werkgroep Bouwhistorie is twee keer
overleg gevoerd en met de hoofdredacteur van het blad Zutphen is eveneens twee keer overleg geweest.
Waarderingsprijs
Tijdens de ‘Dank-je-wel’ bijeenkomst welke gehouden werd in de grote hoekkamer van De Proostdij op 17
december, werd de jaarlijkse waarderingsprijs van de HVZ uitgereikt aan de professor Willem Frijhoff voor zijn grote
verdiensten en inzet voor de geschiedschrijving van Zutphen en omstreken en bij de cursus Zutphenkunde en de
daarop volgende verdiepingsmodules. Mevrouw Nicolien den Heijer verleende gastvrijheid.
Externe contacten
In nauwe samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Wehl konden drie portretjes van leden van de familie
de Bellefroid, die begraven liggen op de katholieke begraafplaats in Zutphen, worden verkregen van de Belgische
tak van de familie en worden overgedragen aan het Stedelijk Museum.
In 2016 zijn bijeenkomsten bijgewoond van Erfgoed Gelderland. Ook was een overleg met het DB van het
Cultuurhistorisch Platform om enkele gerezen onduidelijkheden weg te nemen.
De doorlopende contacten met de medewerkenden van het Regionaal Archief waren zoals ze altijd geweest zijn:
zeer goed We konden ook in 2016 weer gebruik maken van alle faciliteiten van het RAZ daaronder begrepen
de ondersteuning door de medewerkenden van het archief wanneer wij dat nodig hadden.
Archief van de vereniging
De ordening van het archief van de vereniging is in 2016 dicht bij de voltooiing gekomen. Samen met Hans la Rose
heeft de secretaris weer vele dagdelen doorgebracht op de zolder van het archief.

PARAGRAAF 2 – ONTWIKKELING LEDENBESTAND
DATUM
2009-01-01
2010-01-01
2011-01-01
2012-01-01
2013-01-01
2014-01-01
2015-01-01
2016-01-01
2017-01-01

ERELEDEN
2
2
2
2
2
2
2
2
2

LEDEN
543
566
614
610
631
614
645
667
711

ADVERTEERDERS
12
12
12
11
10
9
8
7
7

RELATIES
20
21
22
23
23
23
23
23
23

TOTAAL
577
624
650
646
666
674
678
699
743

PARAGRAAF 3 – PR
Cursus “Zutphenkunde".
Vanaf 2014 is het Cultureel Historisch Platform Zutphen actief. Als vereniging hebben wij de huidige cursus
Zutphenkunde ingebracht. De coördinatie van deze cursus was tot 1 december 2016 in handen van de Historische
Vereniging Zutphen. Coördinator Ap Lammers heeft bij zijn afscheid van de docenten een erediploma Zutphenkunde
ontvangen. De coördinatie is nu in handen van Christiaan te Strake. De opbrengsten van deze cursus komen ten
goede van het platform.
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In 2016 zijn er wederom een tweetal cursussen Zutphenkunde gegeven. De waardering voor de cursus is goed te
noemen. Op basis van de ontvangen evaluaties en eigen ervaringen van de docenten is besloten om met ingang
2017 een extra avond toe te voegen. Totaal nu 6 avonden plus 2 buiten excursies.
De wachtlijst was ook nu weer verheugend lang zodat wij ook voor 2017 een tweetal cursussen hebben kunnen
plannen. 35 Cursisten hebben het examen met succes afgelegd en mogen zich nu Zutphanoloog noemen.
Zij zijn herkenbaar aan een speldje, waarop een ZN staan. Op dit moment zijn het er 95.
Verdiepingscursussen.
Na het volgen van de cursus Zutphenkunde of gewoon uit belangstelling voor een bepaald onderwerp is de
vereniging op de in 2015 ingeslagen weg van verdiepingsmodules doorgegaan. Voor 2016 zijn 5 van de 7 modules
ingepland. Twee konden vanwege tijdgebrek van de docent niet ingepland worden. Module Joods Zutphen is
vanwege te geringe belang bestelling afgelast. De modules worden in het Regionaal Archief Zutphen gegeven. Met
uitzondering van het ‘Ontstaan van het Dorp Warnsveld’ die ook dit jaar vanwege de grote belangstelling verplaatst
moest worden naar de Witte Vleugel.
Thema module
De vele facetten van team archeologie
Zutphen in de Prehistorie
Bouwhistorie (avond + wandeling)
Joods Zutphen
Het Ontstaan van het Dorp Warnsveld

Docent
Davy Kastelein
Bert Fermin
Constant Willems
Ingeborg van ’t Hoff
Peter Kooij
Michel Groothedde

Aantal deelnemers
10
11
13
vervallen
23

De opgave voor 2017 komt wat langzaam op gang. De coördinatie van deze cursus, die in handen was van Ap
Lammers, is per 1 januari 2017 overgenomen door Ineke Hissink-Kapper.
Publiciteit
a. Voor elke lezing en of activiteit is ook in 2016 met wisselend succes een persbericht verzonden naar de lokale
pers. Zowel De Stentor, Contact, Zutphens Pracht als de Zutphense Koerier hebben deze dan ook regelmatig in hun
uitgave opgenomen.
b. Mede dankzij het opnemen van de persberichten maar ook door het gebruik van de sociale media neemt de
belangstelling voor met name de lezingen toe. Mede afhankelijk van het thema.
c. Voorafgaande aan het Open monumenten Weekend werd het boek “Zegen of Kopzorg” gepresenteerd in de
Burgerzaal. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de heer Dirk Staat, Hoofdconservator van het Nationaal
Militair Museum.
d. De vereniging was, samen met de werkgroepen, met een stand aanwezig bij het 29e Open Monumenten
Weekend in september. Tijdens deze dagen hebben wij, naast het verstrekken van informatie over onze vereniging,
ook diverse boeken en ansichtkaarten mogen verkopen.

Website
Op 6 juli 2016 is de nieuwe website met een druk op de knop door voorzitter Arend Jan Reijers onthuld. De website
is gebouwd door Berth van den Brink in samenwerking met ons bestuurslid Eric van Schie. De nieuwe website heeft
een fris uiterlijk en is nu ook goed te benaderen op tablets en smartphones.
2016 (Q4)
Aantal bezoeken
Aantal bezoekers/sters per dag
Aantal unieke bezoekers/sters
Aantal bekeken pagina’s
Gemiddeld aantal bekeken pagina’s
Tijdsduur bezoek site
Percentage nieuwe bezoekers/sters
Afkomstig uit buitenland
Mobiel

1462
16,4
948
5747
3,93
3,29 min.
----12%
23%

2015
7.304
20,01
5.077
19.688
2,70
1,53 min.
32 %
10 %

2014
5.751
10,7
3.893
17.892
3,13
2,03 min.
35 %
8%
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De eerste fase van het project “nieuwe website” is inmiddels afgerond. Alle beschikbare data is overgezet naar de
nieuwe website en heeft daar een plekje gekregen. Komend jaar gaan we werken aan een aantal nieuwe rubrieken
op de website. Te denken valt aan de canon van Zutphen, Zutphen in het buitenland en ontsluiting van de artikelen
van het blad “Zutphen”.

Facebook / Twitter
Naast de website heeft de vereniging een Twitter-account, met 740 volgers eind 2016 (747 in 2015) en een
Facebookaccount met 526 vrienden eind 2016. (268 vrienden ultimo 2015).
Wij plaatsen elke dag een historische ansichtkaart, collectie Ap Lammers, op de Facebookpagina van de vereniging
maar ook andere informatie aangaande de Historie van Zutphen e.o.
Bovendien blijkt vooral Facebook een uitstekend middel om onze activiteiten te promoten. Uit de opkomst tijdens
de lezingen en excursies blijkt dat onze berichten worden overgenomen en ook door leden en niet-leden gelezen
worden.
Opvallend is wel dat er via deze sociale media bijna geen bezoekers komen op onze website. Slecht 9 personen
hebben via Facebook of Twitter een bezoek gebracht aan onze website.
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.
Er is inmiddels een vraagbaakgroep opgericht om deze vragen te kunnen blijven beantwoorden.
Dit gebeurt vaak in goede samenwerking met het Regionaal Archief Zutphen.
Zutphen op de kaart
2017 moet het jaar worden waarin een groot aantal historische objecten op de kaart gezet gaan worden. Via
zogenaamde Points of Interest worden objecten beschreven waarbij de geschiedenis van het object een belangrijke
plek krijgt. Foto’s, film en interessante gebeurtenissen en familiegeschiedenissen worden met een klik op het pand
zichtbaar. Dit is het nieuwste project van de historische vereniging in samenwerking met de gemeente Zutphen en
het Regionaal Archief Zutphen en niet te vergeten de vele vrijwilligers/sters die hebben toegezegd hieraan te willen
meewerken.

PARAGRAAF 4 – WERKGROEPEN
WERKGROEP BOUWHISTORIE ZUTPHEN 2016
Vergaderingen
In 2016 vergaderde de werkgroep 11 maal, iedere maand met uitzondering van de maand augustus. In april en
november 2016 hebben de voorzitter en secretaris van de werkgroep vergaderd met bestuursleden van de
Historische Vereniging Zutphen (HVZ).
Bijzondere gebeurtenissen
Op 16 januari 2016 hebben werkgroepleden, op uitnodiging van Jeroen Krijnen, onder zijn leiding een bezoek
gebracht aan de Bergkerk te Deventer.
Op 01 maart 2016 geeft Jeroen Krijnen aan dat hij de expertise van de werkgroep bouwhistorie wil aanwenden om in
2016 een voorselectie van belanghebbende panden in wijken van de middeleeuwse stad van Zutphen te maken, die
als nieuw aan te wijzen monumenten aangemerkt kunnen gaan worden. Het gaat om de wijken Spittaalstad en de
Nieuwstad. Daartoe zijn er 2 werkgroepen gevormd. Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met het nadenken
over en opstellen van beoordelingscriteria van belangwekkende panden, die als nieuw aan te wijzen monumenten
aangemerkt kunnen gaan worden. De andere werkgroep heeft tijdens bezoeken aan de stadsdelen Spittaalstad en
Nieuwstad een lijst samengesteld van belangwekkende panden, die op 25 november 2016 is afgerond.
Op 09 april heeft er een excursie plaatsgevonden naar Roermond. Onder begeleiding van een gids is er een
stadswandeling gemaakt en een bezoek gebracht aan de Munsterkerk.
Op 09 juli 2016 heeft er een excursie plaatsgevonden naar Huis Laag Helbergen te Cortenoever, een boerderij met
middeleeuwse oorsprong, bekend onder de naam Hof te Kortenoever. Agnes van Brussel heeft hieraan een artikel in
Zutphense Pracht gewijd.
Bezoek aan en onderzoek van panden
Bergkerk te Deventer (alleen bezoek):
Zaadmarkt 98:
Nieuwstad 36:
Zaadmarkt 96:

16 januari 2016
30 januari 2016
20 februari 2016
27 februari 2016
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Oude Bornhof 33-41:
Huis Laag Helbergen te Cortenoever (alleen bezoek):
Kolenstraat 27b:

07 mei 2016
09 juli 2016
11 oktober 2016

Databank Bouwhistorie Zutphen
Het aantal panden dat in ZinC, in de Databank Bouwhistorie Zutphen (DBHZ) is opgenomen, is in 2016 toegenomen
tot 221. Stakebrandsweerd, Zaadmarkt 96, Zaadmarkt 98, Zaadmarkt 98a, Vaaltstraat 20 en Oude Bornhof 33-41 zijn
in 2016 afgerond. Spiegelstraat 1-3, Tufstraat 10 en Kolenstraat 27b zijn nog in ontwikkeling. Dat Bolwerck en
Berkelkade 18 staan op een wachtlijst.
Interne deskundigheidsbevordering
20 februari 2016: Michel Groothedde geeft leiding aan bezichtiging en onderzoek van zijn te restaureren pand
Nieuwstad 36. Een dag vol leermomenten.
06 december 2016: Ellen Hooijschuur en Pieter van Hilten over pothuizen, dan wel puthuizen. Dit in verband met
hun pandonderzoek van Turfstraat 10.
Externe betrekkingen
Zondag 11 september 2016, tijdens het Monumentenweekend, zijn door werkgroepleden rondleidingen verzorgd in
meerdere panden in Zutphen.
Op 07 november 2016, tijdens de lustrumviering van de Historische Vereniging Zutphen (HVZ), heeft Constant
Willems een presentatie gehouden over de vaak moeilijke omstandigheden, waaronder leden van de Werkgroep
Bouwhistorie Zutphen (WBHZ) pandonderzoek doen.
Publieksgerichte activiteiten
Van de adressen Barlheze 26, Broederenkerkstraat 1-3 en Geweldigershoek 22-26 zijn de gevelbordjes nog steeds in
de maak. Ook hier worden het tweetalige informatiebordjes in het Nederlands en Engels. Toevoegen van tekeningen
en/of afbeeldingen en van tekst in het Duits wordt overwogen.
In totaal zijn er al twaalf gevelbordjes geplaatst en wel op de volgende adressen: Beukerstraat 65-67, 's Gravenhof
20, Kerkhof 2, Kolenstraat 1a (de Leye), Lange Hofstraat 23-25 (die Gulden Scheer), Nieuwstad 27-29, Oudewand 2527, Oudewand 31-33 (Agnietenconvent), Raadhuissteeg 6, Turfstraat 4, Waterstraat 12-14 en Zaadmarkt 93.
De webpagina's van de werkgroep worden regelmatig aangepast, in de meeste gevallen met informatie over
behandelde actuele onderwerpen.
Mutaties in het ledenbestand
In september 2016 is Roel Stegeman gestopt als lid van de werkgroep. Zijn penningmeesterschap is overgenomen
door Margot Foury. Vanaf oktober 2016 maakt Dirk Punt niet langer deel uit van de werkgroep. Jan Frings heeft in
juni 2016 besloten zijn lidmaatschap van de werkgroep af te bouwen. In december 2016 heeft hij afscheid genomen.
Zijn werkzaamheden zijn overgedragen en naar een nieuwe webmaster wordt/is gezocht.
Leden van de werkgroep
Na december 2016 bestaat de werkgroep uit de volgende personen:
Tjitske van den Ende, Margot Foury (secretaris/penningmeester), Michel Groothedde (vicevoorzitter), Pieter van
Hilten, Ellen Hooijschuur, Henny Jansen (notulist), Johans Kreek, Dineke van Krimpen, Jos Oegema, Hans la Rose
(voorzitter), Eline Slotboom, Sietze Wierda en Constant Willems.
Jeroen Krijnen, gemeentelijk bouwhistoricus, neemt als adviseur gewoonlijk deel aan de vergaderingen.
WERKGROEP LEZINGEN EN EXCURSIES
Na tussentijdse toetreding door Ineke Hissink en Hester van Wensveen en het terugtreden van Paul Ploegman,
bestond de werkgroep in het verslagjaar uit Bert Gravesteijn (voorzitter/verslaglegging), Mary van der Haring, Maud
Arkesteijn, Martine van Trommel, Ineke Hissink en Hester van Wensveen. Afgesproken is dat het voorzitterschap
met ingang van de datum van de Algemene Ledenvergadering 2017 zal overgaan naar Ineke Hissink.
De technische kant van de vertoning van beeldmateriaal bij lezingen en Historische Café’s werd evenals in
voorgaande jaren verzorgd door Arend Jan Reijers.
De werkgroep heeft dit jaar drie maal vergaderd, ter uitvoering van het programma 2016 en de voorbereiding van
het programma 2017. Over het excursieprogramma 2017 is vooraf afstemming gepleegd met het Gilde.
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Lezingen in 2016
Er werden conform het programma twee lezingen georganiseerd:
- Op 22 maart 2016 gaf –in aansluiting op de Algemene Ledenvergadering – dr. B.K.S Koene een lezing in de
Buitensociëteit over “August Robbert van Heeckeren, heer van Suideras”. Opkomst: ca 95 belangstellenden.
- Op 26 mei 2016 gaven in het Volkshuis Rob Kammelar en Joop Tangerink een lezing over “Garnizoenen in Zutphen”.
Opkomst ca 60 belangstellenden.
(N.B. De derde HVZ-lezing in het verslagjaar, op 17 november 2016 in de Buitensociëteit, door Martine Letterie, over
de ontwikkeling van de geschiedschrijving in het jeugdboek, was geen aktiviteit van de werkgroep, maar werd in het
kader van het 35-jarig bestaan van de HVZ voorbereid en georganiseerd door een speciaal voor dit lustrum in het
leven geroepen Lustrumcomité. Zie daarover elders in het jaarverslag.)
Historische Café’s 2016
- 11 februari 2016 in het Volkshuis: spreker Ap Lammers over de verdwenen wijk De Polsbroek. Muzikale omlijsting
door Wolfram Reisiger. Het aantal belangstellenden was zó groot dat, ondanks dat een aantal aanwezigen genoegen
nam met een staanplaats, de deuren even voor 20.00 uur gesloten moesten worden. Er waren toen ca. 100
belangstellenden –waaronder ca. 25 niet-leden- binnen.
- 22 september 2016 in het Volkshuis: Mark Schuitemaker zorgde voor een kijkje achter de schermen van het
Volkshuis in de na-oorlogse jaren, via een interview met Steven Prost, die in 1944 in de kelders van het Volkshuis
geboren werd, als nakomeling van het toenmalige beheerdersechtpaar. Muzikale omlijsting: Wolfram Reisiger.
Het aantal belangstellenden beliep ca. 40.
Excursies 2016
- Lichtopeningen in gebouwen, 10 april 2016. Begeleider: Constant Willems. Aantal deelnemers: 15
- Gelegerd in Zutphen (Gilde-wandeling), 26 april 2016. Begeleider: Jan Gibcus. Aantal deelnemers: 3
- Gevelstenen, 22 mei 2016. Begeleider: Rob Rademaker. Aantal deelnemers: 6
- Bezoek aan Boven- en Beneden Librije, 1 juni 2016. Begeleiding: vrijwilligers Librije. Aantal deelnemers: 7
- Bezoek aan Boven- en Beneden Librije, 22 juni 2016. Begeleiding: vrijwilligers Librije. Aantal deelnemers: 8
- Oud en nieuw rond het station, 15 juni 2016 (Gilde-wandeling). Begeleider: Jan Gibcus. Aantal deelnemers: 6
- Algemene en RK-begraafplaats, 11 september 2016. Begeleider: Joop Jansen. Aantal deelnemers: 17
- Panden gebouwd door stadsbouwmeester Hellenraet, 5 oktober 2016. Begeleidster: Regina Bennink. Aantal
deelnemers: 12.
De coördinatie van de excursies berustte evenals in voorgaande jaren bij Mary van der Haring.
Voorbereiding programma 2017
Voor 2017 programmeerde de werkgroep, naast twee Historische Café’s, twee HVZ-lezingen, alsmede een lezing in
samenwerking met Boekhandel Van Someren & Ten Bosch in het kader van het Hanzejaar 2017. De (derde)
gebruikelijke HVZ-lezing in aansluiting op de Algemene Ledenvergadering blijft in 2017 achterwege, waarvoor in de
plaats komt een door het Lustrumcomité te organiseren paneldiscussie over de rol van de Historische Vereniging nu
en in de toekomst. De afstemming van het excursieprogramma met het Gilde leidde tot het programmeren van twee
Gilde-wandelingen en acht HVZ-excursies. Het totale programma is in de vorm van een flyer aan de leden
toegezonden als bijsluiter bij het Tijdschrift Zutphen, 2016-4.
WERKGROEP GARNIZOEN
De werkgroep Garnizoen, die in 2009 was gestart, rondde haar werk in 2016 af met het boekwerk ‘Zegen of kopzorg,
Zutphen drie eeuwen garnizoensstad’, een thematisch overzicht van de wisselwerking tussen de burgerbevolking van
onze stad en de miltairen van het garnizoen in de periode van eind 16 e eeuw tot 1922 toen de 2e compagnie
wielrijders de stad als laatste garnizoen verliet. Met dit boek is opnieuw een deel van de geschiedenis van Zutphen
beter toegankelijk gemaakt met een heel aantrekkelijke uitgave.
De werkgroep bestond uit de heren Jan Hendrik Bruseker, Rob Kammelar, Arend Jan Reijers en Joop Tangerink.
WERKGROEP JOODS ZUTPHEN
In 2016 is de werkgroep Historische Vereniging boek Joods Zutphen met enige vertraging na de zomer weer
opgestart. Er waren nogal wat wisselingen in de werkgroep waardoor de motivatie van de overige leden onder druk
kwam te staan.
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De doelstelling van de werkgroep is om de geschiedenis van Joods Zutphen over de periode 1800 tot en met heden
te verzamelen en vast te leggen. In zijn algemeenheid zal de geschiedenis worden beschreven over o.a. het wonen,
werken, cultuur en onderwijs. De werkgroep zal zich daarbij van elk politiek oordeel onthouden.
Ultimo 2016 bestond de werkgroep uit de volgende personen:
Ap Lammers (voorzitter), Jan Westerik (secretaris), Peter Kooij, Jaap van Eerden en Ingeborg van ‘t Hoff en adviseur
van de werkgroep is Jessie Jongejans.
In december heeft Ap Lammers besloten om het lidmaatschap van de werkgroep te gaan beëindigen. Jan Westerik
wilde de ontwikkelingen m.b.t. de samenstelling van de werkgroep afwachten met zijn besluit om wel / niet deel uit
te blijven maken van deze werkgroep.

PARAGRAAF 5 – Redactie Tijdschrift Zutphen
De redactie heeft in 2016 opnieuw met veel plezier vier kleurrijke nummers van het tijdschrift Zutphen
samengesteld. In het tijdschrift verschenen vijf hoofdartikelen over de middeleeuwen: het gevonden scheepswrak,
twee keer Warnsvelds Ter Brake, de middeleeuwse reisdocumenten en de honden in de kaarsenkroon van de
Walburgiskerk. Scherprechter Pruijm en de ‘piekeniers’ speelden zich af in Gouden Eeuw, en de geweerfabriek die
Zutphen miste, vond plaats in de 18e eeuw. Drie van de twaalf hoofdartikelen – twee keer ‘Schutters’ en Jeffreys –
gingen over de 19e eeuw en Han Koolhof schreef zijn laatste artikel over de trambrug over het Twentekanaal in de
20e eeuw.
De vaste rubriek ‘Zutphen Vijftig jaar geleden’ gaf een herkenbaar inkijkje in de kranten uit 1966. In de rubriek ‘Wie
was toch…’ zijn dit jaar opnieuw acht persoonlijke anekdotes gepubliceerd. Na vijf jaar staat het totaal aan Wie-wastoch-jes op 41. De publicatie van deze anekdotes op een digitale tijdlijn komt in zicht!
Alle artikelen van het tijdschrift Zutphen zijn ook digitaal terug te vinden op de vernieuwde website van de
historische vereniging. Vanaf ongeveer een jaar na publicatiedatum kunnen de artikelen als PDF door iedereen
worden gedownload. Deze digitale artikelen worden door derden regelmatig geraadpleegd. Op de vernieuwde
website vindt u ook de redactie van het tijdschrift en het redactieadres.
Voor de illustraties wordt een dankbaar en gratis gebruik gemaakt van de beeldcollecties van het Stedelijk Museum
Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen. Ook particulieren blijken bereid gratis beeldmateriaal af te staan. Voor
het beeld dat van elders wordt betrokken moet doorgaans wel worden betaald, maar daarvoor heeft de redactie ook
budget.
De redactie ontving opnieuw veel positieve reacties over de inhoud van het Tijdschrift. Zowel trouwe lezers als
nieuwe leden spraken hun waardering uit over de keuze, inhoud en variatie van de artikelen. Hieruit blijkt dat de
formule en de inhoud van het tijdschrift Zutphen nog steeds voldoen aan de wensen van lezers.
De kopijvoorraad is dit jaar teruggebracht tot een acceptabel niveau, waardoor publicatie van de artikelen niet meer
zo lang op zich laat wachten. De kopij is van goede kwaliteit en de samenwerking tussen redacteurs en auteurs
verloopt prettig en professioneel.
De redactie kwam vier keer in vergadering bijeen ter voorbereiding van een nieuw nummer en daarnaast een keer
voor een evaluatievergadering. Met het Dagelijks Bestuur van HVZ is twee keer overlegd.
De redactie moest dit jaar het verlies betreuren van eindredacteur Han Koolhof. Hij heeft in de tien jaar dat hij zich
voor de historische vereniging heeft ingespannen een onuitwisbaar stempel op tijdschrift Zutphen gedrukt. Zo lezen
we bijvoorbeeld zijn voorkeur voor het lettertype en was hij de drijvende kracht achter de kleurendruk. Vlak voor zijn
dood liet hij weten dat hij altijd met bijzonder veel plezier aan het tijdschrift Zutphen heeft gewerkt.
Regina Bennink heeft ad interim de belangrijkste eindredactionele taken overgenomen. Andere taken zijn binnen de
redactie verdeeld. In september kwam Mirjam van Velzen-Barendsen, werkzaam op het Regionaal Archief, de
redactie versterken. En ondertussen zijn gesprekken gevoerd met verschillende gegadigden voor de functie van
eindredacteur, die samen met ons ook het komend jaar vier mooie nummers wil samenstellen 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, Mirjam
van Velzen-Barendsen.
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Tijdschriftbezorging (aanvulling van bestuur)
Voor de verzending van het tijdschrift maakten wij ook dit jaar weer gebruik van de diensten van een tiental
vrijwilligers. Aangezien de portokosten per tijdschrift in 2016 (met korting) € 1.99 bedroegen en de bezorgers van
ieder nummer circa 550 exemplaren bezorgen is er sprake van een aanzienlijke besparing. Het bestuur is de
bezorgers daar zeer dankbaar voor.
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VOORSTEL TOT WIJZIGING van het Huishoudelijk Reglement van de Historische Vereniging Zutphen (zoals dat is
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2013).
Achtergronden van het voorstel
Op dit moment kent de Historische Vereniging Zutphen (verder: HVZ) twee vormen van eerbetoon:
1) Het Erelidmaatschap, geregeld in de Statuten.
Criterium voor de toekenning is: zich in het bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt voor het doel van de
vereniging, d.w.z. voor:
a) de beoefening van de geschiedenis van Zutphen en omgeving;
b) de bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor die geschiedenis in al haar aspecten.
De Statuten bepalen niets op het punt wie voor benoeming in aanmerking komen: alleen gewone leden, of juist
niet-leden, of allebei ?
De bedoelingen van de oprichters van de HVZ op dit punt zijn niet meer te achterhalen, maar aangezien de Statuten
bepalen dat ereleden geen stemrecht hebben (wat als een onaangenaam gevolg gevoeld zou kunnen worden door
wie als gewoon lid tot erelid wordt benoemd) lijkt het er op dat de Statuten qua benoembaarheid eerder het oog
hebben op niet-leden dan op gewone leden van de HVZ.
Hoe dan ook: de Statuten staan een benoeming van een gewoon lid tot erelid niet in de weg.
De HVZ kent thans twee ereleden.
2) Een Waarderingsprijs, enige jaren geleden ingesteld door het algemeen bestuur.
Statuten noch Huishoudelijk Reglement bevatten een specifieke bepaling over deze vorm van waardering. De
grondslag voor de instelling van deze prijs is de algemene slotbepaling (art. 15) van het Huishoudelijk Reglement.
De prijs wordt maximaal éénmaal per jaar toegekend.
Criterium voor de toekenning en toekenbaarheid is: een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt
om het culturele erfgoed van Zutphen en Warnsveld te promoten.
Hiermee mikt de Waarderingsprijs dus op een deel van de inhoudelijke doelstelling van de vereniging: de
bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor de geschiedenis van Zutphen in al haar aspecten.
Uitgesloten voor toekenning zijn tot nu toe: bestuursleden en leden van werkgroepen van de HVZ.
Andere HVZ-leden en niet-leden zijn de beoogde begunstigden.
Zowel het Erelidmaatschap als de Waarderingsprijs zien op verdiensten voor de inhoudelijke doelen van de HVZ.
Het bestuur voelt de behoefte tot aanvulling van het huidige systeem van waarderings-betuigingen, omdat in dat
systeem de mogelijkheid ontbreekt van een eerbetoon aan HVZ-leden die zich langdurig bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor het reilen en zeilen van de vereniging als organisatie, in een mate die substantieel uitstijgt
boven de prestaties die alle actieve vrijwilligers toch al leveren.
Vele andere verenigingen kennen juist daarvoor de figuur van “Lid van verdienste”.
Het algemeen bestuur stelt daarom voor de figuur van Lid van verdienste te creëren, en in de regeling daarvoor een
objectieve grondslag te bepalen, ter vermijding van subjectieve afwegingen van de bijzondere mate van verdienste.
Het bestuur meent dat de grondslag daarvoor moet worden gevonden in een aanvulling van het Huishoudelijk
Reglement.
Die aanvulling kan tegelijk worden aangegrepen om de Waarderingsprijs een expliciete grondslag te geven, en
daarbij de tot nu toe gehanteerde uitsluitingscriteria in te perken tot de leden van het zittende bestuur. De thans
nog gehanteerde uitsluiting van werkgroepleden van de HVZ lijkt bij nader inzien niet (meer) gepast voor leden die in
dat verband voldoen aan het inhoudelijke toekenningscriterium.
Het bestuur stelt daarom de onderstaande wijziging van het Huishoudelijk Reglement voor.
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Voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de Historische Vereniging Zutphen
A. Na artikel 14 wordt de volgende paragraaf toegevoegd:
ONDERSCHEIDINGEN
Artikel 15 (Leden van Verdienste)
Leden die zich op bijzondere wijze langdurig actief verdienstelijk hebben gemaakt binnen de vereniging, komen in
aanmerking voor toekenning van het predicaat “Lid van Verdienste”.
Voor toekenning moet zijn voldaan aan het vereiste van inzet gedurende tenminste tien jaar, als
a. lid van het bestuur en/of
b. lid van een of meer werkgroepen van de vereniging en/of
c. lid van de redactie van het Tijdschrift Zutphen en/of
d. verspreider van het Tijdschrift en/of
e. ondersteuner van het bestuur op logistiek gebied.
Toekenning geschiedt door het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur inventariseert jaarlijks welke leden in aanmerking komen voor toekenning.
Elk lid van de vereniging kan een schriftelijke voordracht voor toekenning indienen bij het algemeen bestuur.
Aan de toekenning zijn verbonden een oorkonde en een draagspeld.
Uitreiking van de oorkonde en draagspeld geschiedt in de algemene ledenvergadering, dan wel in een bijzondere
bijeenkomst voor alle actieve vrijwilligers, die door het algemeen bestuur wordt belegd.
De namen van alle Leden van Verdienste worden vermeld op de internetsite van de vereniging.
Artikel 16 (Waarderingsprijs)
Aan personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om het culturele erfgoed van
Zutphen en Warnsveld te promoten, kan een Waarderingsprijs worden toegekend.
Uitgesloten voor toekenning zijn leden van het zittende algemeen bestuur.
Toekenning geschiedt door het algemeen bestuur, gehoord de voorzitters van de werkgroepen van de vereniging en
van de redactie van het Tijdschrift Zutphen.
De Waarderingsprijs wordt ten hoogste eenmaal per jaar toegekend.
De prijs bestaat uit een door het algemeen bestuur te bepalen voorwerp dat betrekking heeft op het culturele
erfgoed van Zutphen of Warnsveld.
Uitreiking van de Waarderingsprijs geschiedt zo mogelijk overeenkomstig het in artikel 15, 5 e lid bepaalde. In geval
de ontvanger van de prijs bij die gelegenheden verhinderd is, belegt het algemeen bestuur een andere bijzondere
bijeenkomst.
De naam van elke ontvanger van de Waarderingsprijs wordt vermeld op de website van de vereniging.
B. Het huidige artikel 15 wordt vernummerd tot artikel 17.
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Mailadressen
U ontving alle stukken voor deze jaarvergadering van de Historische Vereniging Zutphen op papier. Vorig jaar kostte
de verzending van deze stukken € 920,--.
Dat bedrag kunnen wij een stuk naar beneden brengen wanneer u het bestuur toestaat deze stukken per email aan u
toe te zenden.
Wanneer wij van onze leden het mailadres hebben, kan het bestuur u ook op andere momenten berichten
toezenden. Er is het bestuur veel aan gelegen om het verenigingsnieuws dat u tot nu toe bereikt in de vorm van het
Actueeltje – bijgevoegd bij het Tijdschrift Zutphen – te verbeteren en uit te breiden. Het bestuur beoogt niet een
zelfstandig verenigingsblad naast het Tijdschrift Zutphen, maar wel een de mogelijkheid u als lid vaker en
uitgebreider op de hoogte te houden van datgene wat zich binnen onze vereniging afspeelt.
Op dit moment is van ongeveer 30% van onze leden het mailadres bekend bij het bestuur.
Indien u over een mailadres beschikt vragen wij u of u – graag voor 1 mei – een mail wilt sturen naar de
penningmeester, Rein Rutten, met uw mailadres. Het mailadres van de penningmeester is rein.rutten@chello.nl
Het bestuur weet dat er ook leden zijn die niet de mogelijkheid hebben mail te ontvangen.
Zij zullen de stukken en de berichten gewoon per post blijven ontvangen, bijgesloten bij het tijdschrift of per
separate post.

Historische Vereninging Zutphen
Balans per 31 december 2016
31-dec-15

31-dec-16

Activa

31-dec-15

31-dec-16

Passiva

Kas
ING Betaalrekening
ING Spaarrekening
Vooruit betaalde posten
Relatie geschenk Houtwal
Te ontvangen subsidies
Debiteuren contributies

€
€
€
€
€

93,00
6.980,00
30.597,00
1.721,00
2.162,00

€
€
€
€
€
€
€

40,62
769,79
27.723,62
2.068,00
2.500,00
94,00

Eigen vermogen
Boekenfonds Gem. Zutphen
Boekenfonds eigen beheer
Fonds hist. Publ. Derden
Jeugdfonds
Alg. reserve
Subtotaal
Schulden
WHBZ
crediteuren
Vooruit ontv. Contributies
Te betalen Z.op de K.
Subtotaal

Totaal

€
27-2-2017

41.553,00 €

33.196,03

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

8.750,00
2.000,00
19.851,03
30.601,03

€

50,00 €
604,00 €
67,00 €
€
721,00 €

50,00
398,00
51,00
2.096,00
2.595,00

€

41.554,00 €

33.196,03

€
€
€

4.775,00
15.225,00
2.000,00
3.250,00
15.583,00
40.833,00

Historische Vereniging Zutphen
Begroting 2016, Resultatenrekening 2016 en Begroting 2017
Begroting
2016

Resutaat
2016

Begroting
2017

Lasten

Begroting
2016

Resultaat
2016

Begroting
2017

Baten

Tijdschrift Zutphen, Drukkosten
Tijdschrift Zutphen, kosten
Lezingen /excursies/historisch
Boek Torenhoog
Contributies/abonnementen
WBHZ 4850
Jaarvergadering 4730
Representatiekosten 4751
Beheerskosten HVZ 4941 4920
Cursus Zutphense Gesch.
Externe publiciteit 4943
Website kosten 4942
Overige Kosten 4970,4980,4990
Zutphen op de kaart
Boek Joodse Geschiedenis
Boek Garnizoen
jubileum 2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.200,00
2.000,00
1.675,00
200,00
500,00
1.250,00
700,00
1.100,00
300,00
340,00
700,00
250,00
300,00
130,00
-

Exploitatie resultaat

€ -21.357,00 € -10.231,71 €

2.613,00

Totaal

€
27-2-2017

7.200,00
1.875,00
1.675,00
500,00
1.300,00
750,00
500,00
900,00
550,00
340,00
650,00
500,00
5.000,00
250,00
11.000,00
5.800,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.433,00 €

7.202,70
1.928,39
1.433,00
793,06
171,00
266,50
1.219,88
938,65
1.175,43
179,70
315,30
1.721,75
197,59
2.500,00
5.850,50
5.635,77

21.297,51 €

19.258,00

Contributies
Advertenties
Verkoop boek/tijdschr.
Rente
Cursusgeld
Donaties
Diverse baten
Lezing en excursies

€
€
€
€
€
€
€
€

14.850,00
933,00
800,00
250,00
500,00
100,00

€ 15.719,00 € 16.100,00
€
933,00 €
933,00
€ 2.669,50 €
900,00
€
126,79 €
125,00
€ 1.437,50 € 1.000,00
€
60,00 €
€
€
€
351,72 €
200,00

€

17.433,00 € 21.297,51 € 19.258,00

