
 

Beste leden van de Zwolse Historische Vereniging,  

Oprecht hoop ik dat u allen in goede gezondheid verkeert. Velen 

van u hebben waarschijnlijk, evenals ik, grote moeite met het op 

afstand zien van kinderen, kleinkinderen, vrienden, kennissen…..  

En elkaar ontmoeten als leden op een Algemene 

Ledenvergadering, gelardeerd met een prachtig historisch verhaal, 

zit er voorlopig ook al niet in. 

Ons bestuur laat u in elk geval niet zonder de feiten zitten van het 

afgelopen jaar! Hierbij ontvangt u een overzicht van activiteiten              

(jaarverslag secretaris) en door de kascommissie goedgekeurde 

cijfers van de penningmeester (Balans, Verlies, Winst en Begroting). 

U ziet:  

Het gaat onze vereniging financieel goed! Dank voor uw trouwe 

discipline van contributie betalen! En ons ledenbestand groeit 

gestaag! 

Wellicht door onze aanwezigheid op relevante bijeenkomsten als 

Open Monumentendag, het publiekelijk presenteren van nieuwe 

nummers van ons Zwols Historisch Tijdschrift en zeker het 

zichtbaar zijn op de (helaas nu ook tot ??? uitgestelde) 

maandelijkse “ Verhalen over Zwolle” in Waanders in de Broeren. 

Omdat de ALV 2019 niet doorgaat maar volgens de statuten wel 

besluiten dienen te worden genomen, berichten we u dat: 

• de heren Johan Vlaskamp en Gert Timmerman hebben 

toegezegd dat ze ook in 2020 aanblijven als kascommissie; 

• Johan Teunis die het einde van z’n eerste bestuursperiode 

heeft bereikt, bijtekent voor 4 jaar;  

Als bestuur zijn we blij met de inbreng van deze leden die helpen onze 

organisatie “coronaproof” op sterkte te houden. En hebben in deze bijzondere 

omstandigheden daarmee ingestemd. We hopen dat u daar hetzelfde over 

denkt. Uiteraard zullen we t.z.t. op de ALV u vragen hiermee definitief akkoord 

te gaan.  

• er veranderingen op stapel staan i.v.m. de bezetting van de 

redactie van het Zwols Historisch Tijdschrift. Redactie en 

bestuur zijn druk doende daar een adequate oplossing voor 

te vinden. 

Ik hoop van harte dat u hiermee vooralsnog voldoende op de 

hoogte bent en wens u gezondheid en een mooie zomer toe. 

Hartelijke groet Henja van Nieukerken vz. ZHV 


