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Agenda voor de Jaarvergadering van het Historisch Genootschap 
Roterodamum op donderdag 16 juni 2016 om 16.30 uur in  te Rotterdam. 
 
Inloop met koffie / thee vanaf 16.00 uur in ‘Roos Marijn’ (v/h Het Witte Paard), 
Groenezoom 245, 3075 GD Rotterdam  
 
De jaarvergadering begint om 16.30 uur.  
 
Aansluitend is er om 17.30 uur in het kader van ‘100 jaar Vreewijk’ een speciaal 
Historisch Wel & Wee Café over de meest recente ontwikkelingen in dit eerste 
Tuindorp  van Nederland. (Zie ‘NB’ onder de agenda). 
 
Bestuur:  Paul van der Laar, Frank Roos, Luuk de Boer, Els van den Bent (tot 

agendapunt 10), Coby Hartsuiker, Emile Hermans (penningmeester), 
Kees Vrijdag (secretaris tot agendapunt 10), Melanie Post van Ophem 
(voorzitter). 

Leden:  Circa 70 aanwezige leden 
 
Agenda: 
 

1. Opening om 16.30 uur. 
 

2. Ingekomen stukken / mededelingen 
 
Geen ingekomen stukken. 
 

3. Verslag jaarvergadering 13 mei 2015 
 
De digitale versie van het verslag had op de site, online beschikbaar moeten 
zijn. Dat is nog niet gebeurd. Wel is er bij de ALV een papieren versie 
beschikbaar gesteld. Deze wordt vastgesteld. 
 

4. Verslag secretaris over 2015 (Klik hier alvast voor de onlineversie) 
 

Het verslag is beschikbaar via de website. Er wordt aan gewerkt om een leesbaar 
en vindbaar exemplaar te krijgen voor eenieder. Het jaarverslag komt ook terug in 
het Rotterdams Jaarboekje. 

 
5. Verslag penningmeester over 2015 

 
Het verslag van de nieuwe penningmeester, Emile Hermans. De cijfers bevinden 
zich aan het einde van het verslag.  
Emile Hermans introduceert zichzelf nog even kort.  
De vereniging is gezond en boekt een positief resultaat van € 9600,-. Dat is te 
wijten aan een iets hogere contributie welke het afnemend aantal leden 
compenseert. De afname is overigens iets minder hard gegaan in vergelijking met 
de afgelopen jaren. De inkomsten waren met € 2000 hoger en ook de kosten zijn 
met dank aan de (bestuurs)leden laag gebleven. Desalniettemin blijven we als 

http://www.roterodamum.nl/wp-content/uploads/2016/02/Jaarverslag-2015-Roterodamum-met-foto%C2%B4s-20160127.pdf


2 

 

vereniging op de kleintjes letten. Alle reserveringen zijn genomen, de 
belangrijkste reservering is de website. 

 
6. Verslag kascommissie 2015 en goedkeuring jaarstukken 2015 
 
Mw. Tirion-Beijerinck dhr. Helleman en dhr. Rosbach hebben als 
kascontrolecommissie de cijfers bekeken. Deze zijn akkoord en kloppen tot op de 
laatste cent. Decharge wordt derhalve verleend door de ALV. 
 
7. Benoeming kascommissie 2016 

 
Mw. Tirion-Beijerinck verlaat de kascommissie onder grote dankzegging van de 
voorzitter. De vacante positie wordt door dhr. Hans Troost ingenomen.   

 
8. Begroting 2016 

 
Er zijn 1942 betalende leden. De inkomsten komen naar verwachting wederom 
iets hoger uit, mede door de contributieverhoging. De kosten blijven redelijk gelijk 
maar wel met de belangrijke reservering voor de website. De papieren 
nieuwsbrief is een opvallende uitschieter die wat ons betreft aan de (te) hoge kant 
is. We willen kijken hoe we deze post lager kunnen krijgen. Wellicht door 
frequenter gebruik te maken van een elektronische nieuwsbrief. Derhalve is er 
ook een post opgenomen voor eventueel hoge(re) portokosten. Het gratis drankje 
blijft door deze positieve resultaten bij het Wel & Wee Cafe gehandhaafd. 
 
9. Afscheid van Els van den Bent als voorzitter van de Stichting Historische 

Publicaties Rotterdam (SHPR) en van Kees Vrijdag als secretaris. 
 

Op verzoek van Els een bescheiden woord van dank. De impuls die Els heeft 
gegeven om de SHPR te vernieuwen wordt doorgezet door haar opvolger Frans 
Meijer.  
 
Na twaalf jaar neemt de vereniging afscheid van Kees Vrijdag. Met dank aan het 
vele werk en de energie van de secretaris. De voorzitter wil graag Kees Vrijdag 
vanwege deze inzit als erelid van Roterodamum benoemen. Na ontvangst van 
een cadeau, geïnspireerd op het  “Aan den Slag” thema memoreert Kees kort: 
“Het waren 12 fantastische jaren!” 
  
10. Benoeming van Tim de Haan tot secretaris, herbenoeming van de dames  

Coby Hartsuijker en Jantje Steenhuis en kennismaking met Frans Meijer, 
nieuwe voorzitter SHPR. 

 
De vergadering stemt bij acclamatie in met de toetreding van Tim de Haan als 
secretaris nadat hij zich kort heeft voorgesteld. 
 
Coby Hartsuiker en Jantje Steenhuis gaan nogmaals een periode in als 
bestuurslid. 
 
Frans Meijer is de nieuwe voorzitter van de Stichting Historische Publicaties 
Roterodamum en hierdoor lid van het hoofdbestuur. Hij stelt zich voor.  
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11. Rondvraag 
 

Henk van den Berg informeert naar de destijds geformuleerde bestuursambitie 
van 3000 leden (de 3000 van Dutilh). De voorzitter geeft aan dat de 3000 een 
kortstondig moment is gehaald maar dat de trend daarna naar beneden is 
gegaan. De ambitie is vooral om op hoog niveau activiteiten te organiseren, die 
ook interessant zijn voor de stad en via die weg nieuwe leden te werven. 
 
Op 18 juni is de excursie naar Arnhem en Nijmegen, er is nog een aantal plekken 
beschikbaar. 

 
Er is een speciale editie van het blad Punt/Komma. Hugo Bongers heeft een 
aantal exemplaren van publicatie bij zich. Voor alle leden die dat willen is een 
exemplaar beschikbaar. 

 
12. Sluiting, om 17.15 uur. 

 

NB: Kijk voor de meest actuele informatie over het programma en de exacte 
aanvangstijden van ALV en HW&WC s.v.p. op: www.roterodamum.nl 
 


