Notulen Voorjaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 16 april 2019
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 Hein Kuiken 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, de heer Henry Drost en de heer Nico Pellenbarg. Iemke-Pieter Zeijlemaker voor de
technische- en digitale ondersteuning bij de verschillende presentaties en Karin Broeksma voor
het geluid. De voorzitter is blij dat er, ondanks een belangrijke voetbalwedstrijd, zoveel leden
aanwezig zijn. De voorzitter geeft aan dat dit de laatste Voorjaarsvergadering is in de
Stadsschouwburg. Het is nog niet duidelijk op welke locatie de volgende vergadering is.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Era Copier, Kees Lugtmeier, Truus Stienstra, Joukje
Brouwer-Zeinstra, Akke Bloem-Haan, Tineke Huitenga en Johann Bouma, Tom Janse, Jeanine
Otten, Goos Huliselan, Klaas Posthuma, Jetze van der Wal, Wanda en Doede van der Hoek,
Varinia Westerhof, Herma Kloosterman, Jan en Trienke Meester.
Mededelingen
 Op 18 maart werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Harlingen, de Provincie
Fryslan, Frisia Zout en de Stichting Bescherming Historisch Harlingen ondertekend. Er was hierbij
landelijke belangstelling van het NPO Journaal en radio NPO 1. De Leeuwarder Courant kon geen
tijd vrijmaken om hierbij aanwezig te zijn. Bij agendapunt 2 van deze vergadering, praat Jarig
Langhout de aanwezige leden bij over de laatste ontwikkelingen.
 Straatmeubilair: Opvallende plaatsen van de afvalbakken en dieptecontainers in de binnenstad.
Voor het Tjerk Hiddes monument zijn twee afvalbakken geplaatst, dit ziet er niet fraai uit. Ook de
locatie van de dieptecontainers roept vragen op. Er is inmiddels in de Harlinger Courant aandacht
aan besteed, maar ook het bestuur van VOH wordt hier regelmatig op aangesproken. Dit
onderwerp wordt meegenomen in de gesprekken met de wethouder.
 Discover Harlingen: Ontdek Harlingen. Er is door de gemeente een QR code geplaatst op panden
waar een muurschildering zit. Door de code te scannen met een mobiele telefoon komt er
informatie over deze muurreclame. Ook gaat de gemeente op de panden waar Joodse Harlingers
hebben gewoond en waar de Struikelstenen liggen, een QR code met informatie plaatsen.
 In het kader van het jaar van Rembrandt brachten 15 leden van de werkgroep Archiefonderzoek
(Oud Schrift) begin april een bezoek aan het stadsarchief van Amsterdam. Daar zijn vrijwilligers
bezig om te zoeken naar sporen van Rembrandt. De Amsterdammers zijn natuurlijk uitgenodigd
voor een tegenbezoek aan Harlingen.
 Morgen, 17 april 2019, is het 74 jaar geleden dat Harlingen door de Canadezen is bevrijd. Op
zondag 5 mei a.s., Bevrijdingsdag, is er in de Grote Kerk een Bevrijdingsconcert met orgelmuziek
door Eeuwe Zijlstra, samenzang van vaderlandse liederen en verhalen over Harlingen in de
Spaanse tijd door ds. Teunard van der Linden.
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Fototentoonstelling tijdens de Instuif – Visserijdagen: de voorzitter doet, t.b.v. de Instuif, een
oproep aan de aanwezige leden voor foto's van optredens die in het verleden in de Schouwburg
hebben plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn: toneel, muziek, uitvoeringen V&K en Dindua,
en Harlinger Avonden.
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. 17 april 2018 en verslag Najaarsvergadering d.d. 16 november
2018. Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke vragen. De verslagen worden hierbij, met dank aan
de notulist, vastgesteld.
b) Inhoudelijk Jaarverslag 2018 van de secretaris.
De heer H. Gobes vraagt of de nieuwe Beeldbank ook toegankelijk wordt voor de leden. Fred
Attema geeft aan dat er eerst materiaal verzameld gaat worden en voorlopig niet openbaar
beschikbaar zal zijn. Mogelijk in de toekomst kan dit versleuteld wel het geval zijn.
Er zijn verder geen andere vragen of aanvullingen. De vergadering is akkoord met het verslag,
waarvoor dank aan de secretaris en de notulist.
c) Financieel Jaarverslag 2018.
Fred Attema presenteert de het financieel verslag. Naar aanleiding van het verslag kwam er een
vraag van de heer Gobes. Hij wil graag weten of het bedrag van de rentebaten, € 9,56 juist is.
Fred Attema legt uit dat gezien de rentepercentages, dit bedrag juist is. Tevens wilde de heer
Gobes uitleg over het ronde geoormerkte bedrag van het fonds “Klein maar Fijn”, te weten
€ 3000,-. Vanuit de gemeente is er een bedrag beschikbaar gesteld van € 3500,-. Er is dus een
verschil. Fred Attema meldt dat er € 500,- subsidie is uitgegeven, dan blijft het rest bedrag over.
Met deze vragen en antwoorden 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
De heren Geert Noorman en René Attema zijn bij Fred Attema geweest voor de kascontrole. Een
afspraak plannen was lastig, waardoor beide leden op verschillende momenten bij de
penningmeester zijn geweest. Op een later tijdstip heeft de commissie gezamenlijk overleg
gehad. De brief van de kascommissie aan het bestuur wordt voorgelezen aan de leden van de
vergadering. “Ingevolge uw opdracht heeft de kascommissie de staat van inkomsten en uitgaven
over het jaar 2018 en de balans per 31 december 2018 onderzocht. Wij delen u mede dat wij de
voornoemde financiële overzichten alsmede de toelichting daarop akkoord hebben bevonden en
dat deze stukken een getrouw beeld geven van het gevoerde financiële beheer. Wij stellen de
vergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.”
De aanwezige leden van de vergadering accepteren het verslag met een applaus.
Geert Noorman is aftredend en René Attema is nog een jaar lid. Het reserve-lid is Hans Gobes, hij
wordt het nieuwe lid van de kascommissie. Nieuw reserve lid wordt de heer Joachim de Ruijter.
e) Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt voor de heer Iemke-Pieter Zeijlemaker te benoemen als nieuw bestuurslid.
Iemke-Pieter is zoals u weet ook de contactpersoon voor het Filmfonds Oud Harlingen.
De aanwezige leden zijn akkoord met de benoeming.
Op verzoek van de voorzitter stelt Iemke-Pieter zich voor aan de vergadering. Hij presenteert
hierbij tevens de voorstellen die hij heeft over de nieuw op te zetten Beeldbank. Enkele leden
hebben vragen over de nieuwe opzet. Is de vereniging ook belastingplichtig als er ook
beeldmateriaal voor niet-leden wordt gescand. Dit zal worden uitgezocht. Andere vraag gaat
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over de afstemming met het Hannemahuis en haar collectie van beeldmateriaal. Dit is wel de
bedoeling. De laatste vraag betreft het inscannen van dia’s. Dit is mogelijk maar wel lastig.
Rondvraag
De heer Jan Meester vroeg de voorzitter te melden dat de “Vereniging tot Bevordering van
Handel, Scheepvaart en Nijverheid” verkort HSN ophoudt te bestaan. Dit is helaas weer een
stukje oud Harlingen wat verdwijnt.
Mevrouw Thea Elsinga-van der Zee, had een vraag over wanneer de grafsteen op de Zuiderhaven
wordt opgefrist en geverfd. De voorzitter meldt dat dit pas kan als het drie weken droog weer is.
Fred Attema houdt het vervolg in de gaten.
Mevrouw Wilma van der Weide-Scheepstra had een vraag over de 'geparkeerde' fietsen op de
Waddenpromenade bij Doeksen. Wethouder Kuiken antwoordde dat de gemeente binnenkort
start met een opruimactie.

2. 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.
Jarig vertelt over de voortgang tot 18 maart 2019 toen de stichting, de provincie, de gemeente
en Frisia Zout, de Staatstoezicht op de mijnen en het Ministerie van Economische Zaken
gezamenlijk een convenant hebben ondertekend.
Na de presentatie vraagt de heer Gobes het bestuur van de stichting om te overwegen een
inventarisatie te maken van oude panden en de status hiervan, om omgekeerde bewijslast te
kunnen bewijzen. Jarig geeft aan dit mee te nemen naar het bestuur.
De heer Nico Pellenbarg spreekt zijn dank uit voor de uitleg en de inspanningen. Hij geeft aan
bedenkingen te hebben over de meetmethodiek omdat deze methodiek gerelateerd is aan de
pleistocene laag. Deze laag verzakt ook iets. Jarig geeft aan dat deze verzakking meegenomen
wordt in de berekeningen.
De voorzitter bedankt Jarig voor de duidelijke presentatie en tevens bedankt zij het bestuur van
de stichting voor hun inzet, tijd en vastberadenheid.

3. “Harlingen aan Zee”
De heer Henry Drost, oud-directeur van Flevodruk/Harlinger Courant presenteert aan de hand
van foto's zijn nieuwste boek 'Harlingen aan Zee'. De voorzitter bedankt Henry voor de
interessante presentatie.

4. Foto’s eerste jachthavens van Harlingen
Onze stadgenoot Nico Pellenbarg neemt ons nu mee aan de hand van foto's naar de
verschillende locaties van de eerste jachthavens in de stad (periode 1930-1970). De voorzitter
bedankt Nico voor de interessante en mooie presentatie. Nico schreef hierover eerder een
interessant artikel in ons magazine.

4. 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 Iemke-Pieter Zeijlemaker voor zijn technische- en
digitale ondersteuning en Karin Broeksma voor het geluid. Tevens dank aan het team van
Stadsschouwburg Trebol o.l.v. de heer Johan Outhuijse en aan mw. Adry Attema voor het
bemensen van de informatiestand. Zij meldt dat de Najaarsvergadering op vrijdag 22 november
2019 is en wenst een ieder wel thuis.

Vereniging Oud Harlingen - Postbus 80 - 8860 AB Harlingen
www.oud-harlingen.nl - Twitter: @OudHarlingen - rekening NL04RABO0325540810

