Notulen Voorjaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 14 april 2015
Aanwezige leden: 153 leden
Aanwezig bestuur: A.F. Visser, M. Funk, F. Attema, Chr. Elsinga, J. Koning,
T. Huitenga, Chr. Huizenga-Leegstra (notulist)
1. Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
Anneke Visser heet namens het bestuur iedereen hartelijk welkom op de
Voorjaarsvergadering van de vereniging Oud Harlingen, in zalencentrum
Trebol. Een bijzonder welkom aan wethouder Harry Boon, de ereleden Koos
van Giffen en Johan Balt, en de gastsprekers mevrouw Jeanine Otten en de
heren Van Giffen, Stefan Elsinga, Jesse Smaal en Johan Drost.
Bericht van verhindering is ontvangen van Ab van Drooge, Rimmert Rosendal,
Rienk Bruinsma, mw. J. Struik, mw. H. Kappen-Alberda, Jetze van der Wal,
Siep en Froukje Hoekstra, mw. Anneke Roos-van der Heide, Sjerrie Severein,
Yvonne Busman, Chris van Miltenburg, mw. Sonja de Boer, mw. G. Hobma,
Puck en Hans Berkhemer-Hille Ris Lambers, mw. Ineke Risselada-de Valk,
Aafke en Folkert Visser, Gerard de Vries en mw. Anneke Tepper.
Mededelingen
 Rabobank Clubkascampagne: Oud Harlingen heeft dankzij veel stemmen
van Rabobankleden vanmiddag een cheque in ontvangst mogen nemen
van € 430,50. Alle stemmers bedankt!
 Vorig jaar kregen alle leden het programma met de Jubileumactiviteiten
thuisgestuurd. Deze verlopen allemaal zeer goed. Ongeveer 300 mensen
liepen in december in stormachtig weer de eerste Harlinger Lichtjestocht,
en ook de Pienehassesquiz in restaurant Stoof in januari was zeer gezellig.
In februari waren we met geurtjes van vroeger in de weer, samen met het
Hannemahuis, en ook daarvan hebben vele honderden Harlingers genoten.
In maart hadden we in Trebol 3 uitverkochte zalen bij het volkstoneelstuk
over Anna Casparii, een geweldig succes, in april presenteerden 6
Harlinger stadsdichters elk 2 nieuwe gedichten over mooie plekjes in onze
stad. Alle onze leden kregen deze als jubileumcadeautje in gedrukte vorm
thuis. Visser vraagt de leden een applaus voor de dichters, alle vrijwilligers
en de bedrijven die al deze activiteiten mede mogelijk maken.
 Bij de presentatie van de gedichten zijn verschillende Harlinger liedjes
gezongen. Dat repertoire zou het bestuur graag eens verversen. Precies
daarvoor is de jubileumactiviteit in mei bedoeld, die in samenwerking met
de Stichting Visserijdagen wordt gehouden. De opdracht is: schrijf een
nieuw Harlinger lied, over Harlingen en in het Harlingers. Zowel de tekst
als de melodie moeten nieuw zijn. De eerste aanmeldingen zijn er al en
inschrijven kan nog tot 24 mei. De winnaar mag eind augustus op een
Visserijdagenpodium optreden.
 De buitendijkse zoutwinning: al eerder is aangegeven dat Oud Harlingen
zorgen heeft over de mogelijkheid dat de voorspelde bodemdaling zich zal
uitstrekken tot onder de stad. Dit zou tot verzakkingen kunnen leiden, met
alle gevolgen van dien.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in februari dat de risico’s
op schade door gaswinning decennialang zijn genegeerd door zowel de
mijnbouwmaatschappijen als door de betrokken overheden. Oud Harlingen
wil voorkomen dat bij de zoutwinning hetzelfde gebeurt. Daarom trok het
bestuur een jaar geleden bij B&W aan de bel en in september bij de
gemeenteraad. Dat bleef zonder effect, maar de Onderzoeksraad doet nu
aanbevelingen voor gaswinning en andere activiteiten in de diepe
ondergrond – dus ook voor zoutwinning. “Onzekerheid is onlosmakelijk
verbonden aan ondergrondse activiteiten”, zegt de raad, en het reduceren
van die onzekerheid “dient het uitgangspunt te zijn voor het handelen van
betrokken partijen”. Oud Harlingen heeft de Onderzoeksraad inmiddels
gevraagd zich over de zoutwinningsplannen te buigen – vooraf, en niet
zoals in het geval van de gaswinning pas nadat er schade is ontstaan.
Verder gaat het bestuur op basis van de aanbevelingen een dringend
verzoek sturen aan het ministerie van Economische Zaken, om Frisia te
verplichten nader onderzoek te doen naar het risico op schade aan panden
in Harlingen als gevolg van bodemdaling door zoutwinning. Ook ditmaal
heeft het bestuur de gemeente gevraagd haar hierin te steunen en over
twee weken gaan is er een overleg gepland.
Huishoudelijk gedeelte
1a. Verslag Voorjaars- (15/04/2014) en Najaarsvergadering (21/11/2014)
Dhr. Van Giffen vraagt of voortaan het aantal aanwezige leden vermeld kan
worden. Dit is akkoord. Met deze aanvulling worden de verslagen, met
dank aan de schrijver, vastgesteld.
1b.

Jaarverslag 2014 secretaris

Geen vragen of aanvullingen.
1c.

Financieel jaarverslag 2014
Geen vragen of aanvullingen.

1d.

Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door de heren Hans Gobes en Zeger Davidzon.
De eerste licht toe op welke gronden de commissie voorstelt décharge te
verlenen, waarna de aanwezigen daar met applaus mee instemmen. De heer
Gobes is aftredend en wordt opgevolgd door reserve-lid mw. Anneke Tepper.
Nieuw reservelid wordt mw. T. Fijnvandraat-Moorman.
Penningmeester Fred Attema uit zijn zorgen over de contributie-inning. Hij
verzoekt leden die nog met een acceptgiro betalen, op automatische betaling
over te stappen. Vanaf 2016 zullen de kosten van € 2,50 voor de inning via de
acceptgiro worden doorberekend. Verder wil dhr. Attema in het vervolg ook
een accountant de boeken laten bekijken, om een professionele
verantwoording richting de leden te hebben. Dhr. Jan Meester vindt dit zonde
van het geld. Wanneer leden dit zouden willen, acht hij dat een misplaatst
wantrouwen jegens het bestuur. Het bestuur beraadt zich hier op.

1e.

Bestuursverkiezing
Dhr. Chris Huizenga is aftredend en herkiesbaar. De aanwezigen stemmen
in met herbenoeming voor 4 jaar.

1f.

Rondvraag
Dhr. Jan Meester legt de vergadering voor dat enkele leden van het
Stadsgidsenteam momenteel slecht ter been zijn. Er wordt gezocht naar
uitbreiding van het team. Kennis van de Engelse en/of Duitse taal is een
pre. Aanmelden kan ter plekke bij dhr. Meester of anders bij mw. Gerry
Kuijper.

2. De buidel der gemene Havenisten.
Eind 2014 zijn er grote veranderingen doorgevoerd bij dit eeuwenoude
Harlinger instituut – met zeer positieve gevolgen voor onze vereniging. De
beheerder mr. J.A.IJ. Van Giffen en Stefan Elsinga geven hierover een
toelichting. Als laatste beheerder van het Havenistenfonds -feitelijk een
plaatselijk waterschapje, bestaande uit bewoners van de noordzijde van de
Noorderhaven- heeft de heer Van Giffen tot opheffing van de slapende
organisatie. Het batig saldo is deels aan de Vereniging Oud Harlingen
geschonken, ten behoeve van het Juridisch Fonds. Ook de ‘Vrienden van het
Hannemahuis’ mochten een geldbedrag in ontvangst nemen. Anneke Visser
spreekt haar dank uit voor het geldbedrag, de interessante uiteenzetting en
de tijd die men in het onderzoek heeft gestoken. Wie meer over die
geschiedenis wil weten leze het interessante artikel 'De buidel der gemene
Havenisten' van Wil Broos in ons magazine nr. 26 - jaargang 2011.
3. Van Harlinger glas naar Harlinger erfgoed.
Dhr. Jesse Smaal vertelt over een nieuw initiatief ten bate van het culturele
erfgoed in onze stad: een nieuw fonds dat is gevuld vanuit het batig saldo van
de Onderlinge Glasverzekering (zie www.Harlingererfgoed.nl). De historie van
de Glasverzekering wordt nog verder in kaart gebracht; mogelijk besteden we
daar in een volgende vergadering uitgebreider aandacht aan.

4. De tipgever achter ‘Anna Casparii’

Jeanine Otten laat zien welke foto’s, ansichten en informatie romanschrijver
Theun de Vries kreeg van zijn Harlinger informant Tjalko Vellinga van Rees.
Die zal hem ook hebben verteld van het schandaal rond Scato Fontein, die er
met het dienstmeisje Dirkje Gemser vandoor ging (en wie weet, net als Ruerd
Casparii, ook met het geld). Scato's vrouw Johanna Marmelstein kon de
schande niet verdragen en vertrok met haar kinderen naar haar familie in
Amsterdam. Jeanine Otten toont zelfs foto’s van al de hoofdrolspelers!

5. Snieder snieder, maak mie de broek wat wieder
Meester-kleermaker Johan Drost vertelt een aantal hilarische verhalen over
zijn belevenissen met naald en draad. Wat een kleermaker al niet kan
beleven! Tip: in het laatste magazine vindt u ook een artikel van zijn hand.
6. Sluiting
De voorzitter bedankt om 22.30 uur alle leden voor hun aanwezigheid en sluit
de vergadering. Zij spreekt haar dank uit aan alle sprekers, aan Cor Balt voor
zijn technische ondersteuning, aan het team van Trebol en aan Adry Attema
voor het bemensen van de informatiestand. Wel thuis!
De Najaarsvergadering 2015 zal zijn op vrijdag 20 november.

