Notulen Voorjaarsvergadering Vereniging Oud Harlingen 15 april 2014
Aanwezige leden: zie intekenlijst
Aanwezig bestuur: A.F. Visser, K. Wielenga, F. Attema, Chr. Elsinga, J. Koning,
T. Huitenga-Buisman, Chr. Huizenga-Leegstra (notulist)
1. Opening, mededelingen en huishoudelijk gedeelte
Anneke Visser opent de vergadering om 20 uur en heet iedereen welkom, in het
bijzonder wethouder Maria Le Roy en de ereleden Johan Balt en Coos van
Giffen. Ook de gastsprekers van de avond worden hartelijk welkom geheten.
Bericht van verhindering is ontvangen van: Johan Schoot, Klaas Bouma, Kees
Lugtmeier, Annie van der Kooi-Zegel, Johan van der Wal, mw. J. Brouwer,
Anneke Roos-v.d. Heide, Paul & Francien Scheffer, Henk Krol, Peter Rombout,
Teun Bontes, Sjerrie Severein, Puck & Hans Berkhemer-Hille Ris Lambers,
Sjoerd Schotanus, Yvonne Busman, Gerben & Froukje Oswald-de Jager, Sonja &
Rob de Boer, Wilhelmina Kloosterman, Folkert Jongma, Ans Molema-Booy,
Lolkje & Melle Vellinga, Ab van Drooge, Jan & Dorien Zeinstra, Gerry Kuijper,
Hugo ter Avest en Bart de Klerk.
Mededelingen
 Visser vraagt een applaus voor het werk dat Cor en Annelies Balt, Hinke de
Jong, Jaap van der Veen, Tiny Koning, Johann Bouma en Adry en Rianne
Attema telkens weer verrichten voor de verspreiding van boekjes en brieven.
 Visser memoreert dat Jan Zeinstra al enige jaren aangeeft een opvolger te
zoeken voor zijn activiteiten bij het Filmfonds van Oud Harlingen. Zoals hij
zelf zegt: ‘er is een tijd van komen en een tijd van gaan’. De bedoeling was
deze avond afscheid van Jan te nemen, maar zijn gezondheid laat het niet
toe aanwezig te zijn. Wel heeft het bestuur tot tevredenheid van Zeinstra
twee opvolgers gevonden in de personen van Tineke Huitenga en Anneke
Visser. Onlangs hebben zij en Cor Balt ‘proefgedraaid’ bij Dorpsbelang
Midlum en buurtvereniging Plan Zuid. Het bestuur hoopt tijdens de
Visserijdagen of Najaarsvergadering afscheid van Zeinstra te kunnen nemen.
 De voorzitter deelt mee dat het bestuur er niet gerust op is dat de beoogde
zoutwinning voor de kust zonder gevolgen blijft voor de historische
binnenstad. De vereniging kaartte dit punt aan bij de gemeente, zowel bij
het college als bij de nieuwe raadsfracties. Momenteel wordt informatie
verzameld om de positie van de vereniging verder te bepalen. Visser vraagt
hierbij ook de hulp van de leden. Het standpunt van de vereniging is
vooralsnog dat elke schade aan de historische binnenstad voorkomen moet
worden. In het onverhoopte geval dat zich toch schade voordoet moet
erkenning, herstel en financiële vergoeding van de schade aanzienlijk sneller
verlopen dan in Groningen het geval is bij de gaswinningsschade.
 Er is goed nieuws voor de leden van de Werkgroep Archiefonderzoek. Dit
najaar wordt voor het derde achtereenvolgende jaar een cursus Oud Schrift
gegeven. Het Hannemahuis is zo vriendelijk de gehoorzaal als cursusruimte
ter beschikking te stellen en de cursus wordt opnieuw gegeven door Tresoar.
Nieuw is echter dat het ditmaal een vervolgcursus betreft, over het schrift
van de 17e en vroege 18e eeuw.

 Het bestuur en ook de gemeente ontvingen afgelopen maand een brief over
de aanleg van een zwembad achter een huis aan de Voorstraat. Omdat de
briefschrijver anoniem is reageert het bestuur nu in de vergadering.
Oud Harlingen signaleerde de aanleg al (ca. 2012) en deed toen navraag. De
werkzaamheden betroffen een oppervlakte van minder dan 50 m² en dan is
archeologisch onderzoek niet verplicht. Wel is er een meldingsplicht en een
daaraan heeft de eigenaar voldaan. De gemeente heeft vervolgens voorzien
in toezicht en verslaglegging door een deskundige amateurarcheoloog van
het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy.
Huishoudelijk gedeelte
1a. Verslag Voorjaars- (23 april) en Najaarsvergadering (22 november) 2013
Beide worden met dank aan de schrijver zonder opmerkingen vastgesteld.
1b. Jaarverslag secretaris
Bij de activiteiten van het Filmfonds ontbreken presentaties bij de SPPH, bij de
Open Monumentendag, de reünie van oud-personeel van ziekenhuis Oranjeoord
en de voorstellingen bij de Instuif tijdens de Visserijdagen.
1c. Financieel jaarverslag 2013
Er zijn geen vragen of aanvullingen.
1d. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Folkert Jellema en Hans Gobes. Jellema stelt
een formeel en een inhoudelijk punt aan de orde:
 Volgens artikel 13, lid 2 van de in 2013 aangenomen nieuwe statuten moet
de jaarrekening nu een balans en een staat van baten en lasten omvatten.
De balans kon niet overlegd worden. Ook was de jaarrekening nog niet door
alle bestuursleden ondertekend. Dit is inmiddels wel gebeurd. De balans is,
na controle, alsnog verspreid onder de leden.
 Door verschillende subsidiestromen en het bijhouden van derde-rekeningen
wordt de boekhouding van Oud Harlingen steeds complexer, wat in
toenemende mate eisen stelt aan de financiële administratie. De commissie
adviseert de vereniging daarom op een geschikt boekhoudpakket over te
stappen. Dat zou de penningmeester aanzienlijk kunnen ontlasten.
De kascommissie bedankt de penningmeester voor zijn inzet en stelt de
ledenvergadering voor de jaarrekening 2013 goed te keuren en het bestuur
decharge te verlenen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
Anneke Visser meldt dat de heer Jellema aftredend is. De heer Zeger Davidzon
was reserve-lid en wordt het nieuwe lid van de kascommissie. Als nieuw
reserve-lid stelt mevrouw Anneke Tepper zich beschikbaar.
1e. Bestuursverkiezing
• De aanwezigen stemmen graag in met de herbenoeming van Jan Koning.
• Klaas Wielenga is aftredend en niet herkiesbaar. Wielenga is in 2010
benoemd in het bestuur en nam het secretariaat over. Met zijn juridische
achtergrond heeft het bestuur onder meer de statuten van de vereniging
kunnen aanpassen en het Juridisch Fonds kunnen starten.

•

Visser bedankt Wielenga hartelijk voor de prettige samenwerking en wat hij
voor Oud Harlingen gedaan heeft. Wij begrijpen zijn beslissing en hopen in
de toekomst nog eens een beroep op zijn juridische kennis te mogen doen.
Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor onze stadgenote, mw. Marga
Funk. Er meldden zich geen tegenkandidaten, en de vergadering gaat
akkoord met haar benoeming binnen het bestuur. Marga Funk zal als
algemeen lid in het bestuur plaatsnemen en de functie van secretaris zal
binnen het bestuur opgevuld worden.

1f. Rondvraag
De heer Z. Davidzon wijst op een artikel in de Harlinger Courant over de
zoutwinning. Hierover nam het bestuur al een standpunt in. De winning heeft
de aandacht.
2. Het Entrepot aan de Willemshaven
De Willemshaven staat aan de vooravond van grote veranderingen. Jan Meester
vertelt een boeiend stuk geschiedenis over de haven en de loodsen, aangevuld
met oude beelden. Na afloop bedankt Visser hem met een boeket bloemen voor
zijn mooie uiteenzetting.
3. Oud Harlingen 60 jaar jong
Onze vereniging viert later dit jaar het zestigjarig bestaan. De afgelopen
maanden is hard gewerkt aan verschillende jubileumplannen. Elsinga vertelt
wat de leden kunnen gaan verwachten. Het bestuur heeft er zin in.
4. De Waterloop
Ontwerper Lia Duinker en architect Edske Richards, twee leden van Oud
Harlingen, presenteren een ander plan voor een nieuwe Zuiderbrug. De oude
brug werd in 1942 door een bombardement getroffen en is na de oorlog niet
meer hersteld. Naar aanleiding van een eerder gepresenteerd plan maakten
Duinker en Richards een ontwerp voor De Waterloop: een ‘zigzaggende’
getijdenbrug, die meebeweegt op de hoogteverschillen van het water in de
Zuiderhaven. Zo’n getijdenbrug zou uniek zijn voor Nederland en Europa.
5. Achter een grote Harlinger voordeur
Ook ditmaal filmde Oud Harlingen een oud pand van binnen. Ditmaal betreft het
de zoldergewelven en de klokkentoren van de Grote kerk. Oud-kerkrentmeester
Jan Koning zorgt voor commentaar bij de beelden, die de aanwezigen
meenemen naar plekken waar je gewoonlijk niet kunt komen.
6. Sluiting
Anneke Visser bedankt om 22.10 uur alle leden voor hun aanwezigheid en sluit
de vergadering, met dank aan alle sprekers voor hun inbreng en speciale dank
aan Cor Balt voor zijn technische en digitale ondersteuning. Ook het team van
Trebol en Adry Attema worden bedankt.

