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I. Uitnodiging en Agenda voor de ALV 20 maart 2019 

 
 

Zutphen, 26 februari 2019 
 
Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de 37e jaarvergadering op  

 

Woensdag 20 maart 2019 in de Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen. Aanvang 20.00 

uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.  

 
Na de pauze, wordt het 25 jarig jubileum van onze Werkgroep Bouwhistorie Zutphen gevierd met 
een drietal korte lezingen, en heffen we met elkaar het glas op deze heuglijke gebeurtenis. 
 
 

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

01. Opening en mededelingen 

02. Vaststelling van de agenda 

03. Verslag van de 36e jaarvergadering gehouden op 14 maart 2018 (bijlage) 
03.1 Bespreking  
03.2 Vaststelling  

04. Het jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2018 (bijlage) 
04.1 Bespreking verslag bestuur en werkgroepen 

 04.2 Het financieel verslag over 2018  
 04.4 Het verslag van de kascommissie 
 04.5 Vaststelling van het jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2018 

05. Benoeming leden kascommissie - ter vergadering worden kandidaten gevraagd zitting te 
nemen 

06. Begroting 2019 (bijlage) 
06.1 Toelichting op de begroting door de penningmeester 
06.2 Contributie 2019/2020 

07. Bestuursverkiezing 

07.1  De heren Rutten en Van Schie zijn aftredend, en daarna direct herkiesbaar voor een 

volgende termijn. Het bestuur stelt voor beide heren te herkiezen 
08. Recente Plannen / ontwikkelingen 

10.1 Korte toelichting ontwikkeling beleidsplan 2019-2023 
10.2 Betrekken leden bij activiteiten van de vereniging 
10.3  Digitaliseren film DE HOVEN 

09. Uitreiking Waarderingsprijs 2018 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 
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II. Conceptverslag 36e jaarvergadering van de Historische Vereniging 

Zutphen 14 maart 2018 

 

Locatie: IJsselpaviljoen Zutphen. Aanvang 20.00 uur 

Aanwezig: 42 leden (incl. alle bestuursleden) 

Afwezig met bericht van verhindering: Rob Kammelar. 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter, dhr. A.J.Reijers, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij 
stelt vervolgens de overige bestuursleden kort voor. 
 
Op dit moment wordt zijn betoog onderbroken door de binnenkomst van de burgemeester, 
mw. Annemieke Vermeulen, die dhr. Reijers meedeelt dat aan hem een Koninklijke 
Onderscheiding is toegekend, t.w. Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
In haar toespraak memoreert de burgemeester de jarenlange inzet van dhr. Reijers voor de 
HVZ, eerst van 2002 tot 2005 als secretaris, en aansluitend tot vandaag als voorzitter, welke 
functie hij heden overdraagt. Naast zijn voorzitterschap heeft hij ook veel betekend voor 
diverse projecten met betrekking tot de geschiedenis van Zutphen, zoals zijn onderzoek naar 
de familie Bellefroid, het projectleiderschap van de werkgroep Garnizoensstad Zutphen, het 
digitaal opslaan van onderzoeksgegevens in databases van de werkgroep Bouwhistorie, de 
digitalisering van alle artikelen in het Tijdschrift Zutphen van de HVZ. Hij was in zijn 
bestuursperiode met onuitputtelijke energie en enorm grote kennis van zaken de spil van de 
vereniging, en onder zijn leiding is de HVZ uitgegroeid tot ruim boven de 700 leden. Zij 
besluit met de constatering dat alleen met behulp van de HVZ de geschiedenis van Zutphen 
kan worden verteld. 
Na het opspelden van de versierselen en overhandiging van een boeket bloemen wordt de 
vergadering korte tijd geschorst teneinde de aanwezigen de gelegenheid te geven de 
gedecoreerde  te feliciteren. 
 
Na de schorsing hervat dhr. Reijers zijn inleiding. Hij memoreert het overlijden van Jan 
Harenberg; een van de oprichters en erelid van de HVZ. Voorts gaat hij kort in op de 
invoering van het Verenigingsnieuws  als bijsluiter bij het Tijdschrift. Het bestuur heeft 
bovendien dit jaar, ter wille van kostenbesparing , de overstap gemaakt de stukken voor de 
jaarvergadering niet langer op papier te verspreiden, maar ze op de website te plaatsen, van 
waaraf ze kunnen worden gedownload; met de terugvaloptie voor niet-pc-bezitters om 
telefonisch een papieren set aan te vragen. Van dat laatste heeft overigens niemand gebruik 
gemaakt. 
De activiteiten van de vereniging staan opgesomd in het jaarverslag. Wie wat mist kan dat 
vanavond melden, dan wel alsnog vermelden in de rondgestuurde enquête. 
De Waarderingsprijs, die in vorige jaren werd uitgereikt tijdens de Dank-je-wel-bijeenkomst 
voor de actieve vrijwilligers, zal in het vervolg in de jaarvergadering  worden uitgereikt, te 
beginnen met hedenavond. 
Een andere noviteit is de bekendmaking van de eerste groep Leden van Verdienste, welke 
onderscheiding voor leden die zich op bijzondere wijze langdurig actief verdienstelijk hebben 
gemaakt binnen de vereniging, vorig jaar is ingesteld  in de Algemene Ledenvergadering, via 
een wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Vanavond zal aan deze eerste groep de 
draagspeld en oorkonde worden uitgereikt. 
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2. Vaststelling van de agenda 
De voorzitter meldt dat de voorziene pauze komt te vervallen, en dat de installatie van de 
Leden van verdienste wordt gepland aansluitend aan de uitreiking van de Waarderingsprijs . 
In plaats van de pauze, biedt het bestuur alle aanwezigen na afloop van de vergadering een 
consumptie aan. 
Met inbegrip van deze aanpassingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

3. Verslag van de 35e jaarvergadering gehouden op 30 maart 2017. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2017 
4.1. Verslag van bestuur en werkgroepen 
a) Bij par. 4/werkgroep Geschiedenis Joods Zutphen meldt dhr. Reijers dat de opgeheven 
Stichting De Verdwenen Stad het batig saldo ad ca. € 8500,- heeft bestemd voor de uitgave 
van het boekje van deze werkgroep. De zaal toont hiervoor waardering met applaus. 
b) Bij par. 5/Redactie Tijdschrift Zutphen meldt dhr. Reijers dat bestuur en redactie bezig zijn 
met een aanpassing van het format van het Tijdschrift, dat daardoor –te beginnen met de 
jaargang 2019- een nog aantrekkelijker uiterlijk zal krijgen.  
c) Er zijn geen vragen/opmerkingen vanuit de zaal. Het verslag wordt onder applaus 
vastgesteld. 
 
4.2. Financieel verslag over 2017 
Na korte toelichting door de penningmeester  (de opbrengstenkant is beter dan vorig jaar 
werd verwacht; de kostenkant is redelijk goed in de hand gehouden; het positieve 
exploitatieresultaat gaat naar de algemene reserve) stemt de zaal met applaus in met het 
verslag. 
 
4.3. Verslag van de kascommissie 2017 
Dhr. Viersen leest het verslag voor: 
“De kascommissie heeft de boeken van penningmeester R. Rutten onderzocht. Daarbij is 
geconstateerd dat het eigen vermogen in de door de ledenvergadering van vorig jaar 
vastgestelde balans per 31 december 2016 €29 te laag was weergegeven. Dir verschil valt 
uiteen in een bedrag van € 50 waarvan de commissie van oordeel is dat het ten onrechte als 
schuld geboekt was, en een contributievordering van € 21 die naar het oordeel van de 
commissie afgeboekt had moeten worden. Deze correcties zijn door middel van 
memoriaalposten verwerkt. De post crediteuren was ultimo 2017 gelijk aan die per ultimo 
2016, te weten € 398. Over de oorsprong van deze post, die een aantal jaren in het verleden 
moet liggen, bestaat onduidelijkheid. Het onderzoek hiernaar is nog niet afgerond. 
Voorzichtigheidshalve heeft de penningmeester deze post vooralsnog gehandhaafd. De 
kascommissie kan zich met dit beleid verenigen. Met die aantekening is de kascommissie van 
mening dat de financiële administratie van de vereniging volledig en juist is en dat de balans 
haar vermogenspositie getrouw weergeeft. Wij stellen de ledenvergadering daarom voor, de 
penningmeester en de overige bestuursleden decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde 
financiële beheer. 
w.g. A.C.J. Viersen      w.g. G.H. van der Werff” 
 
De vergadering betuigt met applaus dank aan de leden van de kascommissie, en verleent de 
voorgestelde decharge aan penningmeester en overige bestuursleden. 
 

5. Benoeming leden kascommissie 2018 
Conform het voorstel van het bestuur benoemt de vergadering onder applaus de heren Van 
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der Werff en La Rose tot lid,  en dhr. Viersen tot reserve lid van de kascommissie 2018. 
 

6. Begroting 2018 
5.1. Toelichting door de penningmeester: redelijk conservatieve begroting. Het bestuur 
streeft er naar de kosten nog wat verder omlaag te brengen, maar dat ziet men nog niet in 
deze begroting. Met het begrote negatieve exploitatie resultaat kan het bestuur leven. 
De vergadering stemt onder applaus in met de begroting. 
 
5.2. Contributie 2019: de voorzitter merkt op dat op de agenda geen voorstel tot verhoging 
van de contributie 2019 is gedaan, omdat het bestuur in de financiële cijfers geen aanleiding 
tot verhoging ziet. 
 

7. Presentatie eerste resultaten enquête 
Dhr. Van Schie deelt mee dat tot nu toe 73 formulieren zijn ingevuld. Hij roept de leden die 
dat nog niet hebben gedaan op, om alsnog het formulier in te zenden, binnen 2 weken. 
Enigszins verontrustend is, dat van de 73 inzenders er 65 zich bevinden in de 
leeftijdscategorie 65+; te hopen is dat dat percentage niet representatief is voor de 
leeftijdsopbouw van het totale ledenbestand. 
De inzenders tot nu toe geven het Tijdschrift gemiddeld het cijfer 8,5 en de vereniging 8,2. 
De zaal reageert met applaus. 
 

8. Bestuursmutaties 
Aantredend: Adriaan van Oosten , Dick van Dijk en Bini Jansen. Zij stellen zich kort voor. 
De zaal stemt met applaus in met hun benoeming tot bestuurslid. 
Aftredend: Jessie Jongejans, Bert Gravesteijn en Arend Jan Reijers. 
 
Adriaan van Oosten spreekt de afgetreden bestuursleden toe en licht hun verdiensten voor 
de vereniging toe: 
- Jessie Jongejans: is in 2017 ingesprongen om het gat dat ontstond door het vertrek van de 
toenmalige secretaris  te vullen. Zij heeft zich daarin zeer ingespannen, maar de combinatie 
met de functie van hoofdredacteur van het Tijdschrift is te veel  gaan schuren;  gelukkig is zij 
wel aangebleven als hoofdredacteur.  Zij heeft  als secretaris  het proces van de voordracht 
voor het lintje van dhr. Reijers geïnitieerd, en dat ook na haar terugtreden succesvol 
afgerond. 
- Bert Gravesteijn: is 8 jaar bestuurslid geweest, en was binnen die periode ook lid van de 
werkgroep De Mars en lid (later voorzitter) van de werkgroep Lezingen en Excursies.  Hij 
verzorgde de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en van de Algemene 
Ledenvergaderingen, en functioneerde ook als geweten van het bestuur op het gebied van 
het  verenigingsrecht. 
- Arend Jan Reijers: zijn verdiensten zijn al door de burgemeester belicht. Hij was in hoge 
mate de belichaming van de HVZ en behartigde ook op uitstekende wijze de externe 
contacten van de vereniging. Uit eigen waarneming viel spreker op:  de samenbindende rol  
in het algemeen bestuur en zijn plezierig laconieke optreden. 
 
Aan alle drie aftredende bestuursleden overhandigt dhr. Van Oosten een boeket bloemen. 
 

9. Plannen 
Arend Jan Reijers meldt dat de in de agenda vermelde projecten “Oral  History De Hoven” en 
“Zutphen op de kaart” al draaien. Er zijn op dit moment geen nieuwe plannen. 
 



6 
 

Jaarstukken ALV 2019 
 

10. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

11. Waarderingsprijs 2017 
Nadat Adriaan van Oosten de voorzittersrol overneemt, geeft hij voor dit onderdeel het 
woord aan Arend Jan Reijers. 
Deze maakt bekend dat het bestuur de Waarderingsprijs 2017 heeft toegekend aan Ap 
Lammers. Hij kenschetst Ap als Zutphenees die in alles de historie van Zutphen uitstraalt. Hij 
heeft buitengewoon veel gedaan voor de promotie van Zutphens historie. Enkele highlights: 
redding door overname van de toenmalige cursus van het ROC en ombouw tot de cursus 
Zutphenkunde/inspirator van boeken over de Mars en Garnizoensstad/ expositie 
Mispelblom/17e eeuwse stadsplattegrond (samen met Gilde) bij  voormalig postkantoor/ 
inspirator van Zutphen op de Kaart en Op de Rol /Polsbroeklezingen/ verzamelbeurs/ 
professionalisering van de HVZ-website/organisatie Open Monumentendagen.  
Arend Jan overhandigt hem een exemplaar van de ets van Wim van de Meij en een bos 
bloemen. 
Ap spreekt hierna een kort dankwoord uit. 
 

12. Installatie Leden van Verdienste 
Door het bestuur van de HVZ zijn eind 2017 de volgende18  HVZ-leden benoemd tot Lid van 
Verdienste, voor hun langdurige actieve inzet binnen de vereniging gedurende  minstens 10 
jaar, als bestuurslid, als  lid van een of meer werkgroepen, als lid van de redactie van het 
Tijdschrift, als verspreider van het Tijdschrift of als ondersteuner van het bestuur op logistiek 
gebied: 
 
Henri Blankhart   (bestuurslid, Tijdschriftbezorger) 
Margot Foury   (werkgroep Bouwhistorie) 
Jan Frings   (werkgroep Bouwhistorie, ontwerp en bouw database ZINC,   
                                             redacteur Tijdschrift, bouw van meerdere HVZ-websites) 
Michel Groothedde  (werkgroep Bouwhistorie,  docent cursus Zutphenkunde,  
     artikelen in Tijdschrift Zutphen) 
Mary van der Haring  (werkgroep Lezingen en excursies, coördinatie  
      excursieprogramma) 
Theo Hebing   (redacteur Tijdschrift, auteur van rubriek “Uit de krant  
     geknipt”) 
Etienne van den Hombergh (bestuurslid, Tijdschriftbezorger, steunpunt HVZ op het RAZ) 
Ellen Hooijschuur  (werkgroep Bouwhistorie) 
Gosse Koolstra   (werkgroep Bouwhistorie) 
Dineke van Krimpen  (Werkgroep Bouwhistorie) 
Ap Lammers   (bestuurslid, werkgroep De Mars, organisator Open  
     Monumentendagen namens HVZ, bemensing HVZ-stand bij  
     manifestaties) 
Paul Ploegman   (bouwer van twee websites HVZ, webmaster, werkgroep  
     Lezingen en Excursies) 
Yde Potma   (bestuurslid, Tijdschriftbezorger) 
Arend Jan Reijers  (bestuurslid, werkgroep Garnizoensstad, Tijdschriftbezorger) 
Christiaan te Strake  (redacteur Tijdschrift) 
Sietze Wierda   (werkgroep Bouwhistorie) 
Gerrie Willemsen  (werkgroep De Mars, Tijdschriftbezorgster, bemensing HVZ- 
     stand bij manifestaties) 
Constant Willems  (werkgroep Bouwhistorie, auteur van artikelen in het  
     Tijdschrift,  bemensing HVZ-stand bij manifestaties). 
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- De draagspeld, oorkonde en een chocolade stadszegel voor Arend Jan Reijers worden  in de 
vergadering aan hem uitgereikt door Adriaan van Oosten. 
- Ellen Hooijschuur is helaas vanavond verhinderd; haar draagspeld/oorkonde/stadszegel 
zullen door Margot Foury  worden bezorgd. 
- De overige hierboven genoemden ontvangen in de vergadering  uit handen van Arend Jan 
Reijers  hun eretekenen. 
 

Sluiting 

Adriaan van Oosten sluit om 21.50 uur de algemene ledenvergadering. 
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III. Jaarverslag Historische Vereniging Zutphen 2018 

 

PARAGRAAF 1 – BESTUUR 

Samenstelling 

Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen bestond eind 2018 uit de volgende leden: 

Adriaan van Oosten (voorzitter), Dick van Dijk (secretaris), Rein Rutten (penningmeester), Bini Jansen 

(2e secretaris), Ineke Hissink-Kapper (vz. werkgroep Lezingen en Excursies), Henri Blankhart 

(logistieke organisatie) en Eric van Schie (PR en ICT). Voorzitter, secretaris en penningmeester 

vormden het Dagelijks Bestuur. 

Voorzitter, secretaris en 2de secretaris zijn in de jaarvergadering van 2018 geïnstalleerd, zodat het 

jaar 2018 in sommige opzichten als een overgangsjaar kan worden aangemerkt. Gelukkig hadden alle 

drie het plezierige besef in een goedlopende en -georganiseerde vereniging terecht te komen, zodat 

de overgang zonder veel schokken kon verlopen. Er was een aantal plezierige overdrachtsgesprekken 

tussen de gaande en komende voorzitters en secretarissen. Bert Gravesteijn bleef nog tot de zomer 

het bestuur als notulist en adviseur ondersteunen.  

Het bestuur heeft elf maal vergaderd, en de regelmatige contacten met de verschillende 

werkgroepen en de redactie van ‘Zutphen’ ook in 2018 voortgezet. In de inwerkperiode maakten 

Adriaan van Oosten, Bini Jansen en Dick van Dijk met de verschillende werkgroepen in hun 

vergaderingen kennis. 

 
 
 

Zittingstermijn bestuursleden Historische Vereniging Zutphen 
 

 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 

Henri Blankhart xX    XX    XX    xx    

Jessie  Jongejans  
(tot sept 2017) 
Dick van Dijk(secr) 
(vanaf maart 2018) 

        xX 
 
 

oo  
 
xX 

   
 
oo 
 

   

Ineke Hissink-
Kapper 

        xX    xx    

Bini Jansen          xX    xx   

Adriaan van 
Oosten(vz) 

         xX    oo   

Rein Rutten(penn)       xX    xx    xx  

Eric van Schie       xX    xx    xx  

 
Toelichting: xX  = begin bestuursperiode XX  = herkozen  
  xx = herkiesbaar  oo = aftredend 
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Verenigingsactiviteiten 

Net als in voorgaande jaren hebben ook in 2018 veel leden onze vereniging samen met het bestuur 

enthousiast gewerkt om de geschiedenis van de stad en haar omstreken nader te bestuderen en nog 

meer bekendheid te geven bij de vele belangstellenden binnen en buiten de vereniging.  

Voor de activiteiten van de werkgroepen Lezingen en Excursies, Bouwhistorie, Joods Zutphen en 

Zutphen op de Kaart en de redactie van het tijdschrift ‘Zutphen’ verwijzen wij u graag naar hun 

afzonderlijke verslagen hieronder. 

Over de uitkomsten van de begin 2018 gehouden ledenenquête bent u geïnformeerd in het 

Verenigingsnieuws bij het nummer 2018-2 van ‘Zutphen’. 

In de Jaarvergadering op 14 maart 2018 werd aan Ap Lammers de Waarderingsprijs uitgereikt en 

werden 20 leden van de vereniging benoemd tot Leden van Verdienste. Meer bijzonderheden 

hierover vindt u in het verslag van die vergadering. 

Het bestuur is begonnen met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2018-2022. 

Achterliggende gedachte daarbij is de vereniging een nog duidelijker profiel te geven binnen het rijke 

palet van organisaties die zich in de gemeente Zutphen bezighouden met ‘erfgoed’ in de ruimste zin 

van het woord, zoals daar zijn: de Zutphense Musea, het Regionaal Archief Zutphen, het Cultuur-

historisch Platform Zutphen, het nieuwe digitale Erfgoedportaal en het Wijnhuisfonds. 

Bijzondere aandacht vroeg in 2018 de eind mei van kracht geworden Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Ook daarover hebt u informatie kunnen vinden in het Verenigingsnieuws. 

Externe activiteiten 

De voorzichter bezocht de vergaderingen van het Cultuur-historisch Platform Zutphen (CHPZ) en de 

Coöperatie Gelders Erfgoed. Het CHPZ is een platform waar de verschillende Zutphense organisaties 

die zich bezighouden met cultuurhistorie elkaar ontmoeten. Gelders Erfgoed brengt collega-

organisaties uit heel Gelderland twee maal per jaar bij elkaar.  

Een bijzonder contact was de wens van de Vereniging Oud-Hoorn om het jaarlijks uitje van hun 

bestuur in 2018 te richten op Zutphen. Ons bestuur heeft samen met de Werkgroep Bouwhistorie op 

2 juni een mooi programma verzorgd voor de gasten, en zal te zijner tijd graag gebruik maken van 

hun tegenuitnodiging.  

Twee bestuursleden, Ineke Hissink-Kapper en Eric van Schie, hebben een belangrijke rol gespeeld bij 

de voorbereiding van de jaarlijkse Open Monumentendagen, die dit jaar georganiseerd waren voor 8 

en 9 september. 

PR & Publiciteit 
 
Publiciteitskanalen voor de vereniging zijn vooral sociale media. Facebook en twitter zijn media  die 
een groot bereik  bieden voor de activiteiten van onze vereniging. Ook worden er regelmatig 
ansichtkaarten, berichten en aankondigingen gedaan via deze media. 

De vereniging was aanwezig op de burendag in de Hoven. Helaas was de regen de spelbreker dit jaar! 
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Ook waren wij met een stand aanwezig bij het 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.  

In 2018 is de nieuwe folder vormgegeven en zijn er twee flyers uitgebracht met hierop de 
verschillende activiteiten. 

Voor de lezingen en overige activiteiten is de publiciteit opgepakt door de werkgroep Lezingen en 
Excursies. De werkgroep heeft contact met de sprekers waardoor het aanleveren van een stukje voor 
de PR beter kan worden gecoördineerd. Dit resulteert direct in een beter contact met de lokale pers. 
Aankondigingen van activiteiten verschijnen weer regelmatig in de pers! 

 
De website 
 
De website wordt goed gevonden en kan zich verheugen op een toenemend aantal bezoeken. Vooral 
de agenda wordt zeer op prijs gesteld en als een duidelijke bron voor activiteiten gezien. De website 
is ook goed te benaderen op tablets en smartphones.  

-  

 2017 2018 

Aantal bezoeken 6.027 6421 

Aantal unieke bezoekers 3776 4422 

Aantal bekeken pagina’s 21.287 19.268 

Gemiddeld aantal bekeken pagina’s 3,53 3,11 

Tijdsduur bezoek site 2,37 min. 2,01 min. 

Percentage nieuwe bezoekers 15% 13,2% 

Afkomstig uit buitenland 12% 18% 

Mobiel 21% 15% 

-  

Komend jaar gaat gebruikt worden om de website, folder en flyer meer op elkaar af te stemmen. Ook 
worden ideeën uitgewerkt om bestaande kennis, documenten en beeldmateriaal via de website 
beschikbaar te stellen.  

Verzoeken voor bijvoorbeeld informatie, nieuw lidmaatschap of de aanschaf van boeken of 

tijdschriften lopen uitstekend via de website. 

Facebook / Twitter 
 
Naast de website heeft de vereniging een Twitter-account met 790 volgers eind 2017 en een 
Facebookaccount met 733 vrienden eind 2018. 

Wij plaatsen regelmatig 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. 
Regelmatig worden onze berichten overgenomen en ook door leden en niet-leden gelezen. Hierdoor 
krijgen we steeds meer bekendheid.  

Merkbaar is dat door het gebruik van Facebook en Twitter er ook een andere interactieve stroom van 
informatie verstrekking is ontstaan. Via Facebook krijgen we zeer regelmatig vragen of 
gebeurtenissen, foto’s en panden. Regelmatig worden mensen doorverwezen naar de website om 
een informatieformulier in te vullen of, nog beter, lid te worden van de Historische Vereniging. Er is 
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inmiddels een vraagbaakgroep opgericht om deze vragen te kunnen blijven beantwoorden. Dit 
gebeurt vaak in goede samenwerking met het Regionaal Archief Zutphen.  

 
 
 

PARAGRAAF 2 – ONTWIKKELING LEDENBESTAND 
 

DATUM  ERELEDEN LEDEN ADVERTEERDERS RELATIES TOTAAL 

2009-01-01  2 543 12 20 577 

2010-01-01  2 566 12 21 624 

2011-01-01  2 614 12 22 650 

2012-01-01  2 610 11 23 646 

2013-01-01  2 631 10 23 666 

2014-01-01  2 614 9 23 674 

2015-01-01  2 645 8 23 678 

2016-01-01  2 667 7 23 699 

2017-01-01  2 711 7 23 743 

2018-01-01  2 718 10 23 753 

2019-01-01  2 736 13 20 771 

 
 
 

PARAGRAAF 3 – JAARVERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN 

3.1. Joods Zutphen (namens de werkgroep Peter Kooij) 

De doelstelling van de werkgroep Boek Joods Zutphen is de geschiedenis van Joods Zutphen 
vast te leggen vanuit verschillende invalshoeken, waarbij het zwaartepunt ligt op de periode 
1800 tot en met heden. Na de herstart in 2016 is de werkgroep Boek Joods Zutphen wordt er 
langzaamaan vooruitgang geboekt. De hoofdstukken 'onderwijs' en 'kunst en cultuur' zijn in 
concept klaar. Op verzoek van de werkgroep Boek Joods Zutphen zijn twee leden van de (los 
van de HVZ staande) werkgroep Stadwandelingen Joods Zutphen, te weten Marja 
Hogervorst en Jannie de Visser, in contact getreden met enkele mensen die herinneringen 
en / of familie-informatie hebben over het vooroorlogse Zutphen; dergelijke verhalen zullen 
het boek een persoonlijke tint geven. Ingeborg van 't Hoff verzorgt het hoofdstuk over de 
Joods begraafplaats en Joop Blom richt zich op het vinden van historische fotomateriaal. Er 
zijn twee personen die hebben toegezegd de eindredactie op zich te nemen; hopelijk kunnen 
die eind 2019, begin 2020 aan de slag. Adviseur van de werkgroep is Jessie Jongejans.   
 
3.2 Werkgroep Zutphen op de kaart (namens de werkgroep Eric van Schie) 
 
In 2018 is verder gewerkt aan het op de kaart zetten van een groot aantal historische objecten. 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.  
De vrijwilligers leveren in eigen tempo informatie, foto’s en filmpjes aan die door de eindredactie op 
de website wordt geplaatst. We naderen de 200 beschrijvingen. Ook is een begin gemaakt met het 
plaatsen van vele foto’s die wij in ons bezit gekregen hebben van o.a. de kelders van Zutphen. 
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Oude kaarten zijn als laag te projecteren en zo is de groei van de stad goed zichtbaar te maken. 
Wandelingen en fietsroutes worden uitgewerkt en krijgen een plekje op de website. 

De samenwerking met de gemeente Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen is erg belangrijk voor 
dit project.  

Er zijn ansichtkaarten gemaakt om het project meer bekendheid te geven. Dit blijkt een mooi middel 
om meer bezoekers te genereren.  

 
3.3. Werkgroep Bouwhistorie Zutphen (Henny Jansen, notulist) 

Vergaderingen 

In 2018 heeft de werkgroep 11 maal, iedere 1ste dinsdag van de maand, met uitzondering van 
de maand augustus, vergaderd. Op 14 maart en 03 september 2018 hebben de voorzitter en 
secretaris van de werkgroep vergaderd met bestuursleden van de Historische Vereniging 
Zutphen (HVZ) 

Bijzondere gebeurtenissen  

Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van de wijze waarop ZinC, de Databank 
Bouwhistorie Zutphen (DBHZ), onderdeel moet gaan worden van het Erfgoedportaal.        
Vanaf 01 november 2018 is het Erfgoedportaal online gegaan en benaderbaar via 
www.erfgoedcentrum.nl. De huidige versie is nog verre van compleet. 

Constant Willems maakt op verzoek van de gemeente een maquette van de stad Zutphen 
anno 1485. Samen met Michel Groothedde en Jeroen Krijnen wordt bepaald hoe de stad er 
in 1485 heeft uitgezien. Zijn werk is tevens te volgen via www.zutphen1485.nl 

Op 11 april 2018 is de werkgroep rondgeleid in het Deventer Stadskantoor. 

Het boek geschreven door Johans Kreek met de titel “de Deventer Proosdij” ligt vanaf 27 
augustus 2018 in de boekhandel.                                                                                                             
Ook in te zien via link www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/oudste-huis  

Op 28 augustus 2018 is de werkgroep rondgeleid in de geconsolideerde ruïne De Nijenbeek 
in Voorst. 

De jaarlijkse excursie heeft op 29 september 2018 plaatsgevonden naar de stad Kalkar in 
Duitsland. 

Volgend jaar bestaat de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen (WBHZ) 25 jaar! Er is in 2018 al 
een aanvang gemaakt hoe dit jubileum, dit historisch feit in te vullen.  

Bezoek aan en onderzoek van panden 

03 februari 2018: Barlheze16/Heukestraat 58 

22 maart 2018: Almenseweg 2 (houten vakantiewoning uit 1936) 

06 oktober 2018: Waterstraat 12-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Databank Bouwhistorie Zutphen 

Het aantal panden dat in ZinC, in de Databank Bouwhistorie Zutphen (DBHZ) is opgenomen, 
is in 2018 toegenomen tot 229. 

http://www.erfgoedcentrum.nl/
http://www.zutphen1485.nl/
http://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/oudste-huis
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Verslagen van Spiegelstraat 1-3, Turfstraat 10, Barlheze16/Heukestraat 58 en Waterstraat    
12-14 zijn nog niet afgerond.                                                                                                                                    

Interne deskundigheidsbevordering 

06 februari 2018: Patrick Assink, eigenaar familiebedrijf die zich bezighoudt met ontwerp, 
productie en montage van traditionele houtconstructies op maat. Deze gastspreker vertelt 
over zijn deelname aan een kunstproject. 

06 maart 2018: Jeroen Krijnen over Bressraat 5 in Doesburg, pand uit 1622. Dit aan de hand 
van een dwarsdoorsnede van deze van oorsprong zijnde stadsboerderij of herberg.                                                                 

06 maart 2018: Michel Groothedde verklaart de plattegrond van de crypte van de 
Walburgkerk met 160 cm dikke muren met steunberen en rechthoekige zijbeuken.   

De panden die door Jeroen Krijnen in voorgaande jaren beschreven zijn in de bladen 
Zutphens Pracht en Zutphen Monumentaal zijn door werkgroepleden alfabetisch 
gerangschikt in een goed te raadplegen lijst ten behoeve van vooronderzoek naar door ons in 
de toekomst te bezoeken panden. 

Externe betrekkingen 

Zondag 09 september 2018, tijdens het Monumentenweekend, zijn door werkgroepleden 
rondleidingen verzorgd in meerdere panden in Zutphen. Het gebouw van het Regionaal 
Archief Zutphen (RAZ) is dit jaar inschrijf- en startpunt van de rondleidingen geweest. 
Daarnaast heeft Michel Groothedde rondleidingen verzorgd in zijn privéwoning.  

Publieksgerichte activiteiten 

Van de adressen Barlheze 26, Broederenkerkstraat 1-3 en Geweldigershoek 22-26 waren de 
gevelbordjes vorig jaar al klaar. Ook hier zijn het tweetalige informatiebordjes in het 
Nederlands en Engels. Nieuw is dat er tekeningen en afbeeldingen zijn toegevoegd.            
Deze bordjes zijn in januari 2018 aan de gevels bevestigd.  

In totaal zijn er nu vijftien gevelbordjes geplaatst en wel op de volgende adressen:       
Barlheze 26, Beukerstraat 65-67, Broederenkerkstraat 1-3, Geweldigershoek 22-26, 's 
Gravenhof 20, Kerkhof 2, Kolenstraat 1a (de Leye), Lange Hofstraat 23-25 (die Gulden 
Scheer), Nieuwstad 27-29, Oudewand 25-27, Oudewand 31-33 (Agnietenconvent), 
Raadhuissteeg 6, Turfstraat 4, Waterstraat 12-14 en Zaadmarkt 93.  

Mutaties in het ledenbestand 

Vanaf januari 2018 is Hans Geerken werkgroeplid.  Hij is daarmee het 50e lid dat vanaf de 
oprichting toetrad tot de werkgroep.  Dit jaar kwam ook een lijst tot stand van alle leden die 
vanaf de oprichting deel uitmaakten van de werkgroep.                                                                                                                                                           
Eline Vrielink heeft in juli 2018 de werkroep verlaten en haar penningmeesterschap is 
overgedragen aan Toon Giele.  

Leden van de werkgroep 

Na december 2018 bestaat de werkgroep uit de volgende personen: Hans Geerken, Toon 
Giele (penningmeester), Michel Groothedde (vicevoorzitter), Bennie Harberts, Pieter van 
Hilten, Ellen Hooijschuur, Henny Jansen (notulist), Johans Kreek, Dineke van Krimpen, Jos 
Oegema, Hans la Rose (voorzitter), Sietze Wierda (secretaris) en Constant Willems.                                   
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Jeroen Krijnen, gemeentelijk bouwhistoricus, neemt als adviseur gewoonlijk deel aan de 
vergaderingen. 

 

3.4.   Werkgroep Lezingen en Excursies (namens de werkgroep Ineke Hissink-Kapper) 

In 2018 bestond de werkgroep uit de volgende personen: Martine van Trommel, Hester van 

Wensveen (secretaris), Mary van der Haring (coördinator excursies), Maud Arkesteijn en Ineke 

Hissink-Kapper (voorzitter). 

Er is in 2018 een afwisselend programma lezingen en excursies aan de leden van de Historische 

Vereniging Zutphen aangeboden.  

Het nieuwe jaar begon op 17 januari 2018 met een vanwege hoge waterstanden zeer actuele lezing 

door de heer J. van Langen van Waterschap Rijn en IJssel over het waterbeheer van de Berkel. Deze 

avond in het IJsselpaviljoen werd zeer druk bezocht door zowel leden als niet-leden.  

Vanwege grote belangstelling hield de heer A. Lammers op 14 februari 2018 nogmaals een lezing in 

het Volkshuis over de historie van de verdwenen wijk de Polsbroek. Wederom goed bezocht door 

leden en niet-leden.  

Op 24 maart 2018 was er een excursie naar de St. Jan/Nieuwstadskerk en konden wij met een 

maximale groep van 16 personen de toren van de St. Jan beklimmen en genieten van het prachtige 

uitzicht over Zutphen. Begeleiding vanuit de werkgroep restauratie St. Jan onder leiding van de heer 

B. van Dijk.  

Op 27 maart 2018  sprak de heer M. de Vries voor een geïnteresseerd publiek over Moderne Devotie 

in Zutphen en omstreken in de bovenzaal bij het Genietcafé. Opkomst ongeveer 35 personen.  

Mevrouw M. Arkesteijn gaf op 27 mei een wandeling in Zutphen langs plekken waar de Moderne 

Devotie een rol speelde. Deelnemers max. groep van 20 personen.  

In het Nutsgebouw te Warnsveld hield op 20 september 2018 de heer E.J. Rieksen een lezing over 

Zutphense en Warnsveldse soldaten in het leger tijdens de Franse Tijd 1795-1814. Meer dan 100 

personen bezochten deze lezing.  

Op 10 oktober toonde ons  heer W. Vlaanderen ons in de bovenzaal van het Genietcafé beelden met 

begeleidend verhaal omtrent “Begraven door de eeuwen heen”. Opkomst ongeveer 30 personen.  

OP 13 en 20 oktober 2018 kreeg telkens de maximale groep van 25 personen een rondleiding van 

gids de heer H. Mulder over de terreinen van het GG-net (Oude en Nieuwe Gasthuis, Groot – Graffel) 

aan de Vordenseweg te  Warnsveld, waarbij de eeuwenoude geschiedenis van gasthuizen in Zutphen 

uitgebreid aan de orde kwam.  

Naar de Joodse Begraafplaats in Zutphen ging op 4 november 2018 een groep van 16 personen voor 

een excursie onder leiding van gids mevrouw H. Bracha-Jacobs.   
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3.5. Verdiepingsmodules 2018 

 
In 2018 hebben geen Verdiepingsmodules plaatsgevonden doordat er onvoldoende capaciteit en 

energie beschikbaar was.  

Het blijft uitdrukkelijk de bedoeling om in 2019 opnieuw de Verdiepingsmodules te organiseren. Eind 

2018 is daarvoor de voorbereiding gestart, en zijn e eerste modules 2019 feitelijk gereed gemaakt 

om begin dat jaar uit te rollen.  

3.6.  Werkgroep “Geschiedenis van de Hoven”  

Dit project zou op verzoek van (en op kosten van) de Gemeente worden uitgevoerd door een 
tijdelijke werkgroep, met Ap Lammers namens de HVZ als trekker. Doel van het project was om 
samen met diverse in en bij de Hoven betrokken partijen een activiteit te organiseren waarbij oude 
en nieuwe bewoners elkaar treffen, in beeld te brengen hoe de inwoners vroeger en nu naar hun 
wijk kijken, en een visie te ontwikkelen op de toekomst qua saamhorigheid en sfeer in de wijk. 

Dit was de oorspronkelijke opzet van het project om de geschiedenis van de Hoven te gaan 
beschrijven. In 2018 zijn er verschillende verhalen van bewoners vastgelegd met als doel het 
uitbrengen van een boek. 

Helaas is gebleken dat dit niet uitvoerbaar is en eind 2018 is er gekozen voor het uitgeven van een 
glossy door de redactie van Zutphense Pracht met als titel Heufse Pracht. De opgetekende verhalen 
krijgen hier een prominente plek in maar er wordt ook gewerkt aan een overzicht van de 
geschiedenis van de Hoven. Ook naar de toekomst wordt gekeken met een artikel over de aanleg van 
de rondweg en de herinrichting van de huidige wegen. 

3.7.  Werkgroep Open Monumentendagen 2018 

Samen met het Wijnhuisfonds en met steun vanuit gemeentelijke organisatie en vele deelnemers en 

vrijwilligers organiseert de Historische Vereniging Zutphen sinds 6 jaar de jaarlijkse Open 

Monumentendagen Zutphen. Vanuit het bestuur HVZ nemen Ineke Hissink-Kapper (voorzitter OMDZ) 

en Eric van Schie (vice-voorzitter/secretaris OMDZ) zitting in deze stichting. 

Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 was het een zeer succesvol Open Monumentenweekend 

met vele duizenden bezoekers. Het landelijk thema was “in Europa”. Zutphen had daarom Annie 

Schreijer-Pierik, lid van het Europees parlement in Brussel, uitgenodigd om het weekend te openen. 

Net als voorgaande jaren was er een veelzijdig programma. Zo’n vijftig monumenten in Zutphen en 

Warnsveld konden gratis worden bezocht, maar daarnaast waren er ook veel positieve reacties op de 

overige activiteiten, optredens, exposities en theater. Ook de kinderwandelingen met koopman 

“Hendrick van Drynen en zijn vrouw Maria” waren een groot succes. Kinderen mochten zelfs een 

wens doen bij de put achter De Munt. Filmtheater Luxor werd door wethouder Mathijs ten Broeke 

bekendgemaakt als het Monument van het Jaar. De gemeente Zutphen ondersteunt samen met 

Stichting Open Monumenten Comité Zutphen Filmtheater Luxor in het vinden van 

financieringsmogelijkheden om het interieur en de Art Deco gevel van het Luxor theater te 

vernieuwen / herstellen. Nieuw was dit jaar ook de deelname van diverse horecaondernemers die 

speciaal voor dit weekend een exclusief Open Monumentendag menu hadden samengesteld. Het 

comité kijkt met veel plezier terug op zeer geslaagd Open Monumentenweekend 2018 en blikt alvast 
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vooruit naar 2019, waarbij het landelijke thema “Plekken van Plezier” zal worden gevolgd. 

www.openmonumentendagzutphen.nl  

3.8. Jaarverslag Redactie Tijdschrift Zutphen (namens de redactie Jessie Jongejans) 

 
De redactie heeft in 2018 opnieuw met veel plezier vier kleurrijke nummers van het tijdschrift 
Zutphen samengesteld uit de ingezonden kopij. We publiceerden dit jaar over een aantal Zutphense 
festiviteiten: Honderd jaar voetbalvereniging AZC, het Brandt Buys festival, Copernicus; over nieuw 
verschenen boeken: de Warnsveldse huisarts J.B.Thate en de joodse tiener Frits Gies; en over een 
paar recente ontwikkelingen: de graven in de Walburgiskerk, een gevonden raam met een davidster, 
een gevonden kaart over huis Baak en de zoektocht naar de Librije-boeken tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Verder was er aandacht voor aan de werkgroep garnizoensstad gerelateerde 
onderwerpen: postduiven op patrouille en het strategisch verval van de vesting Zutphen; voor 
onderwijs aan kinderen: de katholieke Haecks op studie in de 17e eeuw en de Warnsveldse 
bewaarschool in de 19e eeuw; en voor een bijdrage vanuit de Werkgroep Bouw Historie: het 
mechaniek van 20e eeuwse schuifdeuren. 
 
En daarnaast natuurlijk de door lezers gewaardeerde vaste rubrieken 'Zutphen Vijftig jaar geleden' 
over een wat recenter verleden en 'Wie was toch...?'. Dit jaar publiceerden we over Adriaan van der 
Hoeven, George Blake, Johannes Jungius, Hubert van Hille en Willem Sneltjes, waarmee het totaal 
aantal Wie was toch-jes na zeven jaar op 53 stuks uitkomt.  
 
Voor de illustraties wordt een dankbaar en gratis gebruik gemaakt van de beeldcollecties van Musea 
Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen. Maar ook particulieren of instanties blijken bereid gratis 
beeldmateriaal af te staan. Voor het beeld dat van elders wordt betrokken moet doorgaans worden 
betaald, maar daarvoor heeft de redactie ook budget. Het is ook dit jaar weer gelukt vier keer met 
een mooi kleurenomslag uit te komen. 
 
De samenwerking tussen auteurs en redactie verloopt prettig en professioneel. Alle ingezonden 
teksten zijn van uitstekende kwaliteit. Er is voldoende kopij 'op de plank', die klaar is voor publicatie, 
of 'in bewerking' voor de wat langere termijn. Graag zou de redactie iets regelmatiger kopij 
ontvangen vanuit de eigen werkgroepen van HVZ. Immers: alle kopij over de geschiedenis van 
Zutphen is welkom! 
 
Ter verbreding van eigen blikveld en achtergrondkennis heeft de redactie een excursie gemaakt naar 
de Librije en Bovenlibrije in de Walburgiskerk onder leiding van onze collega-redacteur Jan Frings, die 
tevens gids van de Walburgiskerk is. 
 
De redactie is nog steeds op zoek naar een enthousiaste eindredacteur, die de contacten met 
vormgever en drukker onderhoudt en de teksten in laatste instantie nog eens naloopt. Regina 
Bennink neemt die honneurs momenteel waar, maar zij doet dit ad interim. Mocht iemand zich 
geroepen voelen, neem dan contact op met de redactie via het redactieadres. 
 
Ook dit jaar ontving de redactie veel positieve reacties op de vier uitgaven van het tijdschrift. Toch 
kwam het hoge rapportcijfer voor het tijdschrift Zutphen uit de enquête voor de redactie als een 
fantastische verrassing. Wat fijn dat de leden onze inspanningen zo kunnen waarderen! 
 
Naast de vier reguliere vergaderingen vergaderde de redactie nog een keer extra met de uitgever en 
de ontwerper van het blad. Een lang gekoesterde wens van de redactie wordt volgend jaar namelijk 
realiteit: het tijdschrift Zutphen krijgt een groter formaat met een groter lettertype en meer ruimte 

http://www.openmonumentendagzutphen.nl/
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voor illustraties. Reden te meer om weer enthousiast met elkaar aan de slag te gaan om nieuwe 
nummers samen te stellen! 
 
 
Redactie Zutphen, Tijdschrift over de historie van Zutphen en omgeving: 
Regina Bennink, Jan Frings, Theo Hebing, Jessie Jongejans, Rob Kammelar, Christiaan te Strake, 
Menno Tamminga, Mirjam van Velzen-Barendsen 
 
3.9. Bezorging tijdschrift “Zutphen” (coord. H.A.Blankhart) 
 
Het bestuur is de bezorgers dankbaar voor hun toewijding bij het bezorgen van de 4 nummers van 
ons Tijdschrift “Zutphen”. De bezorging in en rond Zutphen betreft per keer ca. 600 tijdschriften. Dat 
levert  bij de huidige PostNL tarieven  de vereniging jaarlijks een flinke besparing op. Wij hopen ook 
in 2019 op deze inzet te kunnen rekenen. 

 
3.10. Vraagbaakgroep 
 
Ook in 2018 bereikten ons via het secretariaat of anderszins weer een flink aantal vragen, zowel van 
leden als niet leden. Niet alleen uit ons gebied, maar ook breder uit het hele land. Veel vragen zijn af 
te doen door te verwijzen naar het Regionaal Archief Zutphen, de gemeente Zutphen of door direct 
kontakt te leggen met een van onze leden.  Er zijn door het  jaar heen ook heel specifieke vragen, die 
niet zo maar een antwoord kennen. De Vraagbaakgroep in onze vereniging stond in 2018 pal om die 
vragen te behandelen. Met kennis van zaken, een breed zoeknetwerk en enthousiasme werd in alle 
gevallen tot een bevredigend antwoord gekomen. Het bestuur en de vraagstellers zijn daar erg blij 
mee.  
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IV. Financiële Verantwoording 2018 & Begroting 2019 
 

 

 

 

 

 

 

  

31-dec-17 31-dec-18 31-dec-17 31-dec-18

Activa Passiva

Eigen vermogen

Kas 97,89€              119,14€           -€                  

ING Betaalrekening 7.946,25€        17.006,07€     Boekenfonds eigen beheer 8.750,00€       8.750,00€         

ING Spaarrekening 25.753,68€      25.766,56€     Fonds hist. Publ. Derden 2.000,00€       2.000,00€         

Vooruit betaalde posten -€                   -€                  Jeugdfonds -€                  -€                   

Relatie geschenk Houtwal 2.068,00€        2.068,00€        Alg. reserve 24.645,82€     34.188,77€       

Te ontvangen subsidies -€                   -€                  Subtotaal 35.395,82€     44.938,77€       

Debiteuren contributies -€                   42,00€              

Schulden

crediteuren 398,00€           42,00€               

Vooruit ontv. Contributies 72,00€             21,00€               

Subtotaal 470,00€           63,00€               

Totaal 35.865,82€      45.001,77€     35.865,82€     45.001,77€       

18-2-2019

Historische Vereniging Zutphen

Balans per 31 december 2018

Begroting Resultaat Begroting Begroting Rsutaat Begroting 

2018 2018 2019 2018 2018 2019

Lasten Baten

Tijdschrift Zutphen, Drukkosten 7.314,00€        7.573,70€        7.650,00€        Contributies 16.500,00€       16.649,00€   16.500,00€   

Tijdschrift Zutphen, kosten 2.800,00€        1.716,16€        1.650,00€        Advertenties 1.250,00€         1.525,00€     1.600,00€     

Lezingen /excursies/historisch 1.980,00€        1.833,62€        1.550,00€        Verkoop boek/tijdschr. 750,00€             675,65€         500,00€         

Boek Joodse Geschiedenis 200,00€           -€                  250,00€           Lezing en excursies 100,00€             315,60€         250,00€         

Externe publiciteit 200,00€           1.604,74€        1.000,00€        rente 32,00€               12,88€           13,00€           

Contributies/abonnementen 340,00€           185,00€           200,00€           Cursusgeld 850,00€             -€               500,00€         

WBHZ 500,00€           432,85€           1.200,00€        Schenkingsubsidie -€                   8.021,00€     986,00€         

Jaarvergadering 1.950,00€        776,43€           800,00€           Diverse baten -€                   470,50€         -€               

Repr. kosten 4710,4750,4790,4900 950,00€           864,18€           950,00€           Doorbelaste gevelbordjes -€                   240,00€         -€               

Beheerskosten HVZ 4930 4941 4920 300,00€           416,26€           400,00€           

Naambordjes -€                  480,00€           -€                  

Cursus Zutphense Gesch. 200,00€           -€                  200,00€           

Overige Kosten 4970 en 4980 350,00€           363,00€           375,00€           

Website kosten 4942 310,00€           270,74€           275,00€           

Zutphen op de Kaart 1.000,00€        1.600,00€        1.936,00€        

Boek "De Hoven" 3.500,00€        -€                  1.000,00€        

Oninbaar -€                  250,00€           105,00€           

Exploitatie resultaat -2.412,00 €      9.542,95€        808,00€           

Totaal 19.482,00€     27.909,63€     20.349,00€     19.482,00€       27.909,63€   20.349,00€   40.698,00€     

18-2-2019

Begroting 2018, resultaat 2018 en Begroting 2019


