Notulen Voorjaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 17 april 2018
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 Voorjaarsvergadering
van de Vereniging Oud Harlingen, in Stadsschouwburg Trebol. Ook een hartelijk welkom aan
wethouder Maria le Roy en de ereleden Johan Balt en Chris Elsinga. Een bijzonder welkom aan de
gastsprekers van vanavond Jarig Langhout voorzitter van de Stichting Bescherming Historisch
Harlingen en de heer Jan Oostenbrug voormalig ijsmeester van de Koninklijke Friesche Elfsteden.
Iemke-Pieter Zeijlemaker voor de technische- en digitale ondersteuning bij de verschillende
presentaties en Karin Broeksma voor het geluid.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Johan van der Wal, Coosje Veenstra-Severein, Joukje
Brouwer-Zeinstra, Trees Fijnvandraat, Akke Bloem-Haan, John Deen, Ab van Drooge, Lolkje
Vellinga-de Vries, A. den Breejen, Jetze van der Wal, Aafke en Folkert Visser, Henk Bakker, Elke van
Dijk-van der Meulen, de heer en mevrouw Elsinga-de Vries, Peter Hans en Herma Kloosterman.
Mededelingen
 Vandaag, 17 april 2018, is het 73 jaar geleden dat, Harlingen door de Canadezen is bevrijd.
Daarom hebben vandaag de kinderen van groep 7 van de basisscholen kransen gelegd bij de
verschillende oorlogsmonumenten in de stad en op de begraafplaats.
 Afgelopen weekend was de start van het Nationaal Museumweekend. Meer dan 2000 bezoekers,
jong en oud, hebben genoten van het virtueel binnenvaren van het VOC schip de Halve Maen, bij
de drie bruggen. In het Hannemahuis is een replica van het schip, gebouwd door de Harlinger
Lolke Johannes van der Wal, te bewonderen.
 Contacten Jever: vorige week is een delegatie van het bestuur naar de Duitse stad Jever geweest.
Zij brachten een tegenbezoek aan de Jeverländische Altertums- und Heimatsverein. Er is
gesproken over wat de verenigingen voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van o.a. het
uitwisselen van tentoonstellingen, ambachten (Blaudruckens, Harlinger tegels en de theedoeken
“Harlinger bont”) en historische films. Ook vroegen zij advies voor de restauratie van hun molen.
Tijdens een persmoment vroeg een van de journalisten of Harlingen ook molens heeft. De
delegatie heeft verteld dat onze laatste molen De Bazuin, op last van de Duitse bezetter in 1943,
moest worden afgebroken. Binnen het bestuur wordt overlegd wat de volgende stap zal zijn.
Mogelijk wordt er een werkgroep samen gesteld, die dit verder wil uitwerken. De voorzitter
vraagt de aanwezige leden of zij belangstelling hebben voor deelname aan de werkgroep.
 Werkgroep Stadshistorie: Vorig jaar is de coördinator Gerry Kuijper plotseling overleden. Er zijn
nog wel een aantal leden actief binnen de werkgroep. Het bestuur is op zoek naar iemand die
Gerry kan opvolgen, die interesse in de geschiedenis van Harlingen heeft en zich als coördinator
voor de werkgroep wil inzetten. Melden kan bij het bestuur.
 Het bestuur bestaat momenteel uit acht bestuursleden. Om een bestuur met een oneven aantal
leden te krijgen, wordt er nog gezocht naar een nieuw bestuurslid. Hierbij is de wens dat deze
persoon kennis heeft van bouwen/ restaureren van panden.
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Het Boek “Leren navigeren, 200 jaar maritiem onderwijs” Harlingen” wordt op 24 mei a.s.
gepresenteerd. Het boek is tevens via Oud Harlingen te bestellen.
Oproep Reünie op zaterdag 26 mei. Met name een oproep voor de oud-leerlingen van de
Middelbare School voor Scheepswerktuigkundigen om zich aan te melden.
Renovatie Harmenspark: Ondanks twee inloopavonden in 2015 en in december 2017 over de
renovatie van het Harmenspark, hoort het bestuur, nu de gemeente verschillende bomen heeft
gekapt en heesters zijn verwijderd, toch geluiden via ingezonden brieven in de HC en op FB van
schrik, zorg en ook boosheid. In de Nieuwsbrieven heeft het bestuur de leden hierover steeds
geïnformeerd en de website van Vereniging Oud Harlingen is het standpunt te lezen. De
voorzitter geeft hierbij aan dat elke burger een bezwaar tegen een kapvergunning kan indienen.
Op vrijdagmiddag 18 mei a.s. wordt, in het kader van Leeuwarden KH2018 in 10 Friese steden,
een fontein onthuld. Harlingen krijgt een walvis die in de Nieuwe Willemshaven komt. De leden
zijn bij deze feestelijke onthulling van harte welkom.
Oproep nieuwe leden: In het jaarverslag is te lezen dat het ledenaantal schommelt rond de 1500
leden. De voorzitter roept de leden op, ook de import Harlinger, om zich aan te melden als lid bij
de infostand. Tevens is het mogelijk om de diverse uitgaven/magazines te kopen.

Huishoudelijk gedeelte
a) Verslag Voorjaarsvergadering d.d. 18 april 2017 en verslag Najaarsvergadering d.d. 17 november
2017. Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke vragen; de verslagen worden hierbij met dank aan de
notulist vastgesteld.
b) Inhoudelijk Jaarverslag 2017 van de secretaris.
Er zijn geen vragen of aanvullingen. De vergadering is akkoord met het verslag.
c) Financieel jaarverslag 2017.
Naar aanleiding van het verslag kwam er een vraag van de heer H. Gobes. Hij wil graag uitleg over
het ronde afgeboekte bedrag van het fonds “Klein maar Fijn”, te weten € 3000,-. Voorheen waren
dit altijd kleine bedragen. Fred Attema geeft uitleg waarvoor het fonds bedoeld is. Er zijn 6
aanvragen voor € 500,- geweest, dit maakt € 3000,-.
Eén lid wees de penningmeester op een foutje. Bij de inkomstenpost contributie stond per abuis
nog het jaar 2015, dit moet 2017 zijn.
Met deze vraag en aanvulling is de vergadering akkoord met het financieel jaarverslag, met dank
aan de penningmeester voor het opstellen van dit verslag
d) Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
Op 9 april zijn Geert Noorman en Trees Fijnvandraat bij Fred Attema geweest voor de kascontrole.
Als eerste is het verslag van de accountant bekeken. De accountant was tevreden over de
aangeleverde administratie. Daarna zijn de bankgegevens gecontroleerd en de uitgebreide
jaarrekening langsgelopen. De aanwezige leden van de jaarvergadering hebben hiervan een
verkorte versie gekregen. De jaarrekening 2017 klopte precies. Na de jaarrekening is er
steekproefsgewijs de rekeningen bekeken en de grootboeknummers gecontroleerd. Daarbij
klopte 1 nummer niet. Dit is door Fred Attema gecorrigeerd. Financieel maakt dit geen verschil,
de rekening was wel genoemd, maar onder een ander nummer gearchiveerd. Tevens is de
ledenadministratie gecontroleerd en ook deze was op orde.
De kascommissie stelt de leden voor van de vergadering voor de jaarrekening goed te keuren,
onder voorwaarde van het toevoegen van een vereenvoudigde balans en ondertekening door de
bestuursleden. En vervolgens het bestuur kwijting te verlenen voor het afgelegde rekening en
verantwoording en de penningmeester te bedanken voor het vele werk wat hij verricht heeft met
het bijhouden van de financiële- en ledenadministratie.
De aanwezige leden van de vergadering accepteren het verslag met een applaus.
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Trees Fijnvandraat is aftredend en Geert Noorman blijft nog een jaar lid. Het reserve-lid is René
Attema, hij wordt het nieuwe lid van de kascommissie. Nieuw reserve lid wordt de heer Hans
Gobes.
e) Wijziging artikel 22 lid 3 van de statuten
De voorzitter stelt aan de orde het wijzigen van artikel 22 lid 3 van de statuten van de vereniging
bij notariële akte, één en ander in overeenstemming met het aan de vergadering voorgelegde
ontwerp van de akte, welke aan de leden is verstuurd, opgesteld door Jelsma Koelma Notarissen
en juridische adviseurs te Harlingen, dit conform de opgaven van het bestuur. Fred Attema legt
het voorstel verder uit. Er zijn geen tegen stemmers, er zijn geen onthoudingen van stemmen.
Alle aanwezige leden stemmen in met de statuten wijziging.
f) Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

2a. Stand van zaken Zoutwinning
De heer Jarig Langhout, voorzitter Stichting Bescherming Historisch Harlingen, vertelt over de
stand van zaken rondom de zoutwinning op het Wad. Er zijn inmiddels vele gesprekken gevoerd
en brieven verstuurd. Langhout geeft aan dat er een goede dialoog is met het Staatstoezicht op
de Mijnen. Het stichtingsbestuur komt iedere veertien dagen bij elkaar. Er worden naar aanleiding
van de presentatie enkele vragen gesteld. Hierbij was ook een vraag over schade en omgekeerde
bewijslast. Langhout legt uit dat het de bedoeling is om t.z.t. een schadefonds op te richten. De
voorzitter bedankt het bestuur van de stichting voor hun inzet, tijd en vastberadenheid.

2b. “Op de Terp van Almenum”
Mevrouw Maaike Gorter, voorzitter van de St. Op de Terp van Almenum, informeert de
vergadering in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 over de
muziektheaterproductie “Op de Terp van Almenum”. Een theaterstuk over het “Harlingen in de
Gouden Eeuw” op 4, 5 en 6 oktober a.s. in de Grote Kerk.

3. De historie van de Friese Elfstedentochten
De heer Jan Oostenbrug, oud-ijsmeester van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden geeft
een presentatie, met leuke anekdotes en bijzondere beelden, over de historie van de Friese
Elfstedentocht. De voorzitter bedankt de heer Oostenbrug voor de interessante presentatie.

4. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.40 uur.
Zij spreekt haar dank uit aan alle sprekers, aan Iemke-Pieter Zeijlemaker voor zijn technische- en
digitale ondersteuning en Karin Broeksma voor het geluid. Tevens dank aan het team van
StadsschouwburgTrebol en aan mw. Adry Attema voor het bemensen van de informatiestand. Zij
meldt dat de Najaarsvergadering op vrijdag 16 november 2018 is en wenst een ieder wel thuis.
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