Notulen Najaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 27 november 2020
Aanwezig: ruim 200 leden
Aanwezige bestuursleden: A.F. Visser (voorzitter), M. Funk, F. Attema, C. Huizenga (notulist), W. van
der Meer, E. H. Runia, E. Weidenaar en H. Otten.

1. Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
Opening
De voorzitter heet, namens het bestuur, een ieder hartelijk welkom op de eerste digitale
Najaarsvergadering van de Vereniging Oud Harlingen, live vanuit de RSG Simon Vestdijk. Een
nieuw, bijzonder medium, om de vergadering te kunnen houden. Voor aanvang hebben de leden
kunnen kijken naar oude foto’s van onze stad. Ook een hartelijk welkom aan wethouder Erik de
Groot en Marlies van der Vegte, adviseur Cultureel Erfgoed & Monumentenzorg van de gemeente
Harlingen. Een bijzonder welkom aan René Attema, lid van de kascommissie, en aan Lilian Fopma
van De Boer & De Groot civiele werken, zij geeft straks bij agendapunt 2 een presentatie over de
restauratie van de stationsoverkapping. De digitale ondersteuning wordt verzorgd door Jan
Allersma, Tjerk de Boer, Jan Kroese en Kick Visser van Radio Stad Harlingen. Hartelijk dank ook
aan het management van de RSG (in de persoon van Henrik Kuiper) dat Vereniging Oud
Harlingen, met in achtneming van de RIVM maatregelen, gebruik mag maken van de kantine.









A. Mededelingen
Voor de vergaderingen konden de leden, middels een meegestuurd formulier, vragen insturen en
hun goedkeuring geven voor de verschillende verslagen. In totaal hebben 110 leden een reactie
teruggestuurd. Van de 106 zijn akkoord, 3 stemmen waren blanco, 1 persoon ging niet akkoord
met het financieel verslag omdat er geen verslag bijgevoegd was van de kascommissie.
De Vereniging Oud Harlingen ontving van het Rabobank coöperatiefonds een bedrag om deze
livestream mogelijk te maken. Een ieder die voor dit doel gestemd heeft bij de Rabobank, dank!
Een gevelsteen, met de tekst en de initialen RIW, met een grote gele leeuw, was via de HBS bij
Vereniging Oud Harlingen terecht gekomen. De steen heeft het jaartal 1658. Riemer Jurjens
Wijngaarden was mede vroedschap van de stad en tevens hopman colonel. Hij woonde op het
Zuiderplein waar nu tandarts Duijf woont en was eigenaar van een groot hof. Dit groot hof is de
tuin waar vroeger Bloemisterij De Vries was. De steen heeft jaren bij de familie de Vries in de tuin
gelegen. De steen is geplaatst in het poortje van het Tiepelplein naar het St Annahof.
Van de heer Henk Smeding kregen we een gerestaureerde 'eerste steen' aangeboden. De steen
was gelegd door de zonen Jogchem en Henk van Hendrik (de opa van Henk) en Henk Smeding
zoon van Egert (Empie) Smeding op 10 april 1924. De steen is kort geleden teruggeplaatst in de
zijmuur van Vetsmelterstraat 10.
Half oktober kreeg Vereniging Oud Harlingen een mailtje van oud-stadgenoot Douwe Jorna uit
Tzum. Hij had van een collega uit Holwerd een gevelsteen gekregen met de naam Jorna er op. De
collega dacht dat dit mogelijk familie was. Douwe vermoedde dat de steen afkomstig was uit
Harlingen. Uiteindelijk werd ontdekt deze eerste steen in een voormalige gebouw van het St.
Anna gesticht heeft gezeten. Ook dan de naam van pastoor Jorna was, die 1867 de eerste steen
heeft gelegd. Daarnaast was bekend wat hij voor Harlingen heeft betekend. Dan komen zaken in
een stroomversnelling. En zo is de steen inmiddels gerestaureerd en in de gevel van de
Romastraat geplaatst. Een gevelsteen, die dus na meer dan 100 jaar gevonden is in Holwerd, via
Tzum weer terug is in Harlingen. Met grote dank aan Douwe Jorna en Gerard Bultema. Ook dank
aan Hinke de Jong voor haar onderzoek naar de locatie en de achtergrond van pastoor Jorna.
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Alle gevelstenen zijn met grote dank aan de Bouwvereniging en Jorritsma Bouw teruggeplaatst,
hierbij heeft ons bestuurslid Eelkje Weidenaar een groot aandeel gehad. Ook dank aan Wiebren
van Zandbergen, hij heeft de drie gevelstenen weer met zorg prachtig gerestaureerd.
Het NS station krijgt een nieuwe kleur. Op 26 november zijn twee bestuursleden van Vereniging
Oud Harlingen aanwezig geweest om, op uitnodiging van Arcadis en Pro Rail, een
kleurenverkenning te beoordelen op het NS station. De uitkomst volgt t.z.t.
De verkoop van het boek “75 jaar Vrijheid” loopt naar behoren.
B. Verslag Voorjaarsvergadering d.d. 16-04-2019
Dhr. Nico Pellenbarg had tijdens de vergadering een opmerking naar de voorzitter van SBHH
geplaatst. Na het teruglezen van de details was zijn conclusie dat dhr. Jarig Langhout toch gelijk
had.
Een van de leden vroeg of er nog gesprekken zijn met de gemeente over het straatmeubilair en
oplaadpalen. Als reactie hierop geeft de voorzitter aan dat wij in overleg blijven met de
wethouder.
Met de aanvullingen is het verslag goedgekeurd. De voorzitter bedankt de notulist.
C. Verslag Najaarsvergadering d.d. 22-11-2019
Er zijn geen aanvullende opmerkingen binnen gekomen. De voorzitter bedankt de notulist.





D. Jaarverslag secretaris
Een van de leden vroeg naar uitleg over het participantenoverleg. Dit betreft een twee jaarlijks
cultuurhistorisch overleg met CC’45, het Hannemahuis, VVV, bibliotheek, Vereniging Oud
Harlingen en de stadsgidsen. Dit overleg heeft als doel om de samenwerking tussen de
verschillende partijen te bevorderen.
Met deze opmerking is het jaarverslag goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris en de
notulist.
E. Financieel Jaarverslag 2019
Er zijn geen aanvullende opmerkingen binnen gekomen. De voorzitter bedankt de
penningmeester voor al zijn werk.







F. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascontrole is door de heer René Attema en Hans Gobes uitgevoerd; het reserve-lid is Joachim
de Ruijter. René Attema is aftredend commissielid, hij wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage.
Joachim de Ruijter zal zijn plek in nemen. Wij hebben verschillende aanmeldingen gehad voor
een nieuw reserve-lid. Deze personen zijn benaderd. Het nieuwe reserve-lid is geworden dhr.
Leen Schlosser. De andere personen staan op de reserve lijst.
Namens de kascommissie is René Attema vanavond aanwezig en hij zal het verslag van de
kascommissie toelichten.
Normaliter vindt de kascontrole plaats in huize de penningmeester, maar vanwege alle
Coronaperikelen en in achtneming der tijdelijke maatschappelijke spelregels van onze regering,
hebben de kascommissieleden de controle afzonderlijk en in afzondering uitgevoerd.
Algemene conclusie:
o De heer Gobes complimenteert de penningmeester voor de uitvoering van de
boekhouding van onze vereniging en heeft daarop in beginsel niets aan te merken. In
samenhang met de verklaring van de accountant Fides en mijn bevindingen, stemt hij in
met de verantwoording over de financiën van 2019. Zijn bevinding is dat de financiële
administratie er prima uitziet.
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Opmerkingen uit het verslag van de accountant.
o Twee opmerkingen uit het verslag van de accountant, omdat de commissieleden ingaan
op deze opmerkingen. Overigens was de accountant positief over het financieel
jaarverslag. Op de balans wordt de voorraadwaarde van de onverkochte boeken,
magazines, enz. gemist. De accountant is van mening dat investeringen geen
kostenverhaal is op de balans.
Verslag van de heer Gobes.
o Hij kan zich vinden in de opmerking ten aanzien van de voorraad en zegt; het is
gebruikelijk dat bij iedere organisatie aan het einde van het boekjaar de voorraad van
niet verkochte eenheden gewaardeerd wordt tegen de kostprijs, tenzij de voorraad ten
opzichte van de jaaromzet verwaarloosbaar is. Het is niet ondenkbaar dat door het
waarderen en meetellen van de voorraad het eindresultaat een positiever financieel
beeld zou kunnen geven. Hij adviseert de voorraad in bezit van de vereniging tegen
verkoopwaarde te waarderen.
o Daarnaast oppert de heer Gobes een andere manier van het boeken van de
gestorneerde/niet ontvangen contributie door gebruikmaking van kruisposten en heeft
hij nog een paar kleine opmerkingen/aanbevelingen.
Verslag van de heer R.P. Attema.
o Ook R.P. Attema is voor het waarderen van de voorraad, omdat dit een positiever
financieel beeld kan geven. Een deel van die voorraad kan ook als incourante (onverkoopbare) voorraad aangemerkt worden. Incourante voorraad kan lager gewaardeerd worden
dan de kostprijs, dit hoeft dan niet op de balans te staan en is daardoor als verlies fiscaal
aftrekbaar. Bijvoorbeeld: boeken die een jaar na uitkomst nog in de kast liggen.
o Dat investeren geen kostenverhaal is, is R.P. Attema het niet helemaal met de accountant
eens, maar R.P. Attema wil niet in boekhoud-technische details verdwalen en de discussie
maar op een ander moment voeren. Investeren kost nou eenmaal geld, maar kan
daarentegen ook een toegevoegde waarde opleveren.
o R.P. Attema heeft een opmerking ten aanzien van de terugloop van het ledenbestand. Dat
is zorgelijk en zal de komende jaren door natuurlijk verloop verder afnemen, tenzij er de
komende jaren veel nieuwe leden zich aanmelden. Dit verdient dan ook de aandacht en
R.P. Attema heeft een paar suggesties aangedragen om daarin acties te organiseren.
Tot slot.
De kascommissie heeft een stof tot nadenken gegeven aan het bestuur en wenst hen hierin veel
sterkte, wijsheid en vlieg elkaar vooral niet in de haren. Met inachtneming van al het
voorafgaande adviseert de kascommissie deze, toch wel historische, Algemene Ledenvergadering
het bestuur van onze mooie vereniging te dechargeren voor de financiële huishouding en de
penningmeester in het bijzonder voor de rompslomp en het vele werk dat hij hierin verricht. We
mogen als maatschappij heel gelukkig zijn dat er nog mensen zijn die vrijwillig veel energie steken
in wat voor vereniging of stichting dan ook. Grote waardering hiervoor is op ‘sien plek’.
G. Rondvraag
Naast de vragen of opmerking over de verschillende verslagen, waren er geen aanvullende
vragen. Wel werden er vele complimenten gemaakt naar de aftredende voorzitter.

2. Presentatie door Lilian Fopma over de restauratie van de stationsoverkapping door de
Boer & De Groot Civiele werken b.v.
Lilian geeft, aan de hand van een fotopresentatie, een uitgebreid verslag van de restauratie van
de stationsoverkapping. Alle werkzaamheden welke zij hebben uitgevoerd, maar ook bijzondere
vondsten, worden in detail verteld.
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Na afloop wordt Lilian hartelijk bedankt voor de interessante presentraite. Tevens wil de
voorzitter Lilian en haar collega’s complimenteren met het vakwerk wat zij wederom geleverd
hebben.

3. Presentatie nieuwe Magazine
Ondanks de Corona maatregelen is het toch gelukt een nieuw magazine, alweer de 36e uitgave
samen te stellen. De presentatie van het nieuwe magazine kon helaas niet doorgaan op de
gebruikelijke wijze. Toch is op 28 oktober Magazine 'anders dan anders' uitgereikt aan één van
schrijvers. Deze uitreiking was in de buitenlucht. Cleem van der Zwet maakte een beeldverslag
wat tijdens de vergadering werd afgespeeld.
De voorzitter wil de leden van de redactie Hinke de Jong, Theo Althuis en Geert Noorman
hartelijke danken voor de prettige samenwerking. Ook Henry Drost voor de vormgeving en
Joachim de Ruijter voor de foto op het voorblad. Een boeket bloemen hebben zij inmiddels
ontvangen. Ook onze grote dank natuurlijk weer aan de gastschrijvers.

4. Afscheid voorzitter Anneke F. Visser en bestuurslid Hans Otten
Voordat er afscheid genomen wordt van de voorzitter, bedankt zij Hans Otten voor de
samenwerking. De voorzitter geeft aan dat door de huidige werkzaamheden van Otten zijn
invulling voor de bestuurstaken niet voldoende kon waar maken. Otten was nauw betrokken bij
de jaarlijkse Open Monumentendag. Daarnaast had hij, namens Vereniging Oud Harlingen, zitting
in het bestuur van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Het bestuur was ook altijd van
harte welkom bij Otten thuis voor een vergadering. De voorzitter bedankt Hans Otten, en zijn
vrouw Anita, voor de vriendschap en gastvrijheid.
Vervolgens neemt Fred Attema, in functie van penningmeester, het woord om de voorzitter te
bedanken. Anneke Visser is ruim 25 jaar lid geweest van het bestuur in verschillende functies,
waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter. Het bestuur heeft natuurlijk Visser in een eerder
stadium al verrast met haar eigen glossy. Toch willen zij Visser op deze avond nogmaals in het
zonnetje zetten. Het bestuur biedt haar, namens de leden, een beeldje aan van Henk Zielstra. In
een filmboodschap legt Henk zelf de betekenis achter het beeldje uit.
Een nieuwe voorzitter is nog niet gevonden. Binnen het bestuur zal vicevoorzitter Chris Huizenga
de taken van de voorzitter tijdelijk overnemen.
Beide bestuursleden danken het bestuur voor de woorden en de prettige samenwerking. Zij
wensen dat het de Vereniging Oud Harlingen goed gaat.

5. “Filmbeelden uit het jonge verleden van Harlingen”, samengesteld door Iemke-Pieter
Zeijlemaker
Iemke-Pieter werkt op dit moment in China. Tijdverschil:7 uur, nu half 4 in de nacht. Voor zijn
vertrek zag hij nog een mogelijkheid om een film samen te stellen. De voorzitter maakt van de
gelegenheid gebruik om vanuit Harlingen aan Iemke-Pieter de hartelijke groeten van ons allemaal
over te brengen.

6. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen die de livestream heeft gevolgd en zij bedankt aan de technici van
RSH, René Attema en Lilian Fopma en natuurlijk dank voor de gastvrijheid in de kantine van de
RSG.
Nogmaals wenst zij het bestuur van de Vereniging Oud Harlingen en indirect ook de vereniging
natuurlijk het allerbeste. Zij meldt dat de Voorjaarsvergadering op vrijdag 23 april 2021 is en
wenst een nog een fijne avond.
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