Notulen Voorjaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 19 april 2016
Aanwezig: ruim 200 leden
Aanwezig bestuur: A.F. Visser (voorzitter), M. Funk, F. Attema, Chr. Elsinga, J. Koning,
T. Huitenga en Chr. Huizenga-Leegstra (notulist)
Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
De voorzitter heet namens het bestuur iedereen hartelijk welkom op de
Voorjaarsvergadering van de vereniging Oud Harlingen, in zalencentrum Trebol. Een hartelijk
welkom aan wethouder mevrouw Maria Le Roy en onze ereleden Koos van Giffen en Johan
Balt. Een bijzonder welkom ook aan onze gastsprekers van vanavond, mevrouw Mirjam
Stuurman, onze penningmeester Fred Attema, mevrouw Le Roy en de mystery quest die iets
gaat vertellen over 'Achter een bijzondere voordeur'. Hij neemt u mee naar een
monumentaal object. Cor Balt voor de technische- en digitale ondersteuning bij de
verschillende PowerPoint presentaties en Karin Broeksma voor het geluid.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Jetze van der Wal, Kees Lugtmeier, Meindert
Lodewijks, Chris van Miltenburg, Klaske en Johan Drost, Johan van der Wal, Rienk Bruinsma,
Klaes Posthuma, Minne Sytsma, Arie en Anneke Bloem-Miedema, Jappie Saakstra, Sonja en
Rob de Boer, Renee Langhout, Anneke Tepper, Yvonne Busman, Puck en Hans Berkhemer,
Gonny Altena-Hobma en Tini en Henk Gemser-Oldenburg.
Mededelingen


Al enkele jaren organiseert Oud Harlingen samen met het Gemeentearchief een
cursus Oud Schrift. Afgelopen jaar was dat voor ervaren archiefspeurders, komend
najaar organiseren we weer eens een beginnerscursus. In oktober wordt een
informatieavond gehouden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Chris Elsinga.



Het bestuur heeft de Minister van Economische Zaken Henk Kamp gevraagd de
bewijslast bij schade door zoutwinning om te keren. De bewijslast ligt dan niet bij de
burger, maar bij Frisia Zout. De minister wil daar niet aan, heeft hij laten weten. Het
verzoek wordt nu in de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede
Kamer besproken.



Op zaterdag 17 december a.s. organiseert VOH weer een Lichtjestocht door het
centrum van de stad. De organisatie verzoekt de leden om weer glazen potjes te
willen sparen. Voorafgaand aan de Najaarsvergadering in november kunnen deze
weer worden ingeleverd.



Het boek over de Geschiedenis van Harlingen is inmiddels uitverkocht.



De voorzitter doet een oproep om opslagruimte voor onze voorraad magazines en
boekjes. Heeft u een tip meldt dit aan Fred Attema.



Net als in 2015 en 2014 zit Oud Harlingen weer bij de top 25 van de Rabobank
Clubkas Campagne. Donderdag 28 april a.s. is de definitieve uitslag en hopen we op
goed nieuws.



Het 1500ste lid van VOH zijn de heer en mevrouw Hanneke en Sietse Borgman,
wonend op de Lanen. Zij ontvangen als welkomstgeschenk verschillende boekjes en
een boeket bloemen.

Huishoudelijk gedeelte
a) Verslag Voorjaarsvergadering d.d. 15 april 2015 en verslag van de Najaarsvergadering d.d.
20 november 2015. Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke vragen; de verslagen worden
hierbij met dank aan de notulist vastgesteld.
b) Inhoudelijk Jaarverslag 2015 van de secretaris; er zijn geen vragen of aanvullingen. De
vergadering is akkoord met het verslag.
c) Financieel jaarverslag 2015, de vergadering is ook akkoord met dank aan de
penningmeester voor het financieel jaarverslag
d) Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascontrole is op 25 maart jl. uitgevoerd door mevrouw Anneke Tepper en de heer Zeger
Davidzon. De heer Davidzon brengt verslag uit van de controle en meldt dat alles in orde is
bevonden. Wel pleit hij, om het voor de penningmeester gemakkelijker te maken, voor de
aanschaf van een nieuw boekhoudprogramma. Tevens zijn de boeken gecontroleerd door het
kantoor Fides-diensten op de Zuiderhaven. De heer Davidzon vindt dit een zeer goede zaak.
De heer Davidzon is aftredend commissielid, mevrouw Anneke Tepper blijft nog een jaar lid.
Het reserve-lid is mevrouw Trees Fijnvandraat en zij wordt het nieuwe lid van de
kascommissie. Nieuw reserve lid wordt de heer Geert Noorman.
e) Bestuursverkiezing
Anneke Visser is aftredend en stelt zich opnieuw herkiesbaar. Met applaus gaat de
vergadering akkoord met deze herverkiezing.



Chris Elsinga is aftredend en stelt zich na 3 termijnen (12 jaar) niet herkiesbaar. De
voorzitter bedankt Chris voor zijn grote inzet voor de vereniging en benoemt hem tot ere
lid van Oud Harlingen. Het bestuur neemt binnenkort nog afscheid van Chris.



Nieuw bestuurslid: het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor mevrouw Wiegerina van
der Meer. Wiegerina stelt zich voor aan de vergadering. Met applaus wordt zij als nieuw
bestuurslid begroet en de voorzitter heet haar van harte welkom.

f) Stichting Interieurs in Fryslân
Projectleider drs. Mirjam Stuurman van de stichting geeft de aftrap van dit project en zet het
doel van deze particuliere stichting uiteen. De stichting gaat monumentale panden
onderzoeken en fotografisch vastleggen. Hierbij moet gedacht worden aan historische
plafondschilderingen, kastenwanden, schouwen en bedsteden. De gemeente Harlingen
verleent ook haar medewerking. Het bestuur van Oud Harlingen vraagt de leden om
toestemming voor een financiële bijdrage voor dit project van € 1500,--. De leden gaan
akkoord.
g) Rondvraag


Mw. Wilma Kramer stoort zich aan de verschillende straatnaambordjes. Oude en
nieuwe bordjes worden in het centrum gebruikt. De voorzitter geeft aan dat het
bestuur zich daar ook aan stoort. In de gesprekken met de wethouder hebben wij dit
onderwerp en de namen van de stegen, in het verleden al eens besproken. Het blijft
een punt van aandacht.



Mw. Wilma van der Weide merkt op dat het pand Voorstraat 95, de oude
rijwielhandel van Kalksma, er slecht en gevaarlijk uit ziet. De ramen boven zijn
inmiddels dichtgespijkerd. De voorzitter antwoordt dat het bestuur van Oud
Harlingen jaarlijks een stadsschouw in de stad uitvoert. De slechte staat van dit pand
is het bestuur natuurlijk ook opgevallen. Ook dit is punt van aandacht en wordt
meegenomen in het gesprek met de wethouder.

 Dhr. Koos van Giffen vraagt naar het standpunt van het bestuur aangaande de
(gedeeltelijke) sloop van de Steenhouwerstraat. Het bestuur zal dit in de volgende
bestuursvergadering aan de orde stellen.

2. Zomerexpositie
Fred Attema geeft een uiteenzetting van een deze zomer te houden zomerexpositie van
‘Achter de voordeur’. Op de Noorder- en Zuiderhaven zullen op de zonzijde fotoborden
worden geplaatst. Op deze 26 borden worden foto’s geplaatst van voordeuren van
historische panden. Door bepaalde kenmerken kunnen mensen de panden in de stad
zoeken. Zij kunnen dan, aan de hand van een plattegrond, een wandeling door de stad
maken. Fred Attema bedankt de leden van de werkgroep t.w. de dames Klaske Drost,
Marga Funk, Andrea de Haan en Renee Langhout voor hun inzet. De foto’s worden
belangeloos gemaakt door Joachim de Ruijter; ook werken Visual Reclame Studio
Harlingen en Flevodruk mee aan dit project.
3. Monumentenstichting Harlingen
De voorzitter van deze stichting, wethouder mevrouw Maria Le Roy schets de huidige
ontwikkelingen. De stichting zet zich in voor de instandhouding en herstel van rijks- en
gemeentelijke monumenten, zoals de bruggen en de sluizen in de binnenstad. Mevrouw
Le Roy geeft aan dat de bruggen in zeer slechte staat zijn en nodig aangepakt moeten
worden. De drie monumentale bruggen, de Franekereindsbrug, de Oosterbrug en de
Singelbrug zullen binnenkort onder handen worden genomen. De restauratie van de
bruggen zal uitgevoerd worden door het Harlinger aannemersbedrijf De Boer & De
Groot De sluizen zullen gerestaureerd worden door Oosterhof Holman ook uit
Harlingen.
4. Achter een Harlinger voordeur
De mystery guest blijkt Chris Elsinga te zijn. Hij geeft ons een kijkje achter de voordeur
van het pand Zeepziederstraat 4. Hij doet dit n.a.v. de vondst in 2016 van een grafzerk
van Harmen Synes Nauta en ziijn familie.
5. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om
22.30 uur. Zij spreekt haar dank uit aan alle sprekers, aan Cor Balt voor zijn technische- en
digitale ondersteuning en Karin Broeksma voor het geluid. Tevens dank aan het team van
Trebol en aan Adry Attema voor het bemensen van de informatiestand. Zij wenst een
ieder wel thuis en meldt dat de Najaarsvergadering op vrijdag 18 november a.s. is.

