
 

 

---------------  JAARVERSLAG 2019  ----------------  
_____________________________________________________________________________________  
 
 
De bestuurssamenstelling: 
Het bestuur van de Zwolse Historische Vereniging (ZHV) bestond in 2019 uit Henja van Nieukerken 
(voorzitter), Martin Guldemond (secretaris), Hilbert van der Zwaag ( penningmeester), Annèt Bootsma - van 
Hulten (Zwols Historisch Tijdschrift), Jan Kam (lid) en Johan Teunis (lid). Het bestuur kwam in 2019 in zes 
bestuursvergaderingen bijeen. 
 
Aan- en aftreden schema bestuursleden: 
Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 april 2019 werden alsnog Jan Kam en Hilbert van der 
Zwaag door de vergadering herkozen. Dit had eigenlijk op de vergadering van 2018 al gebeurd moeten zijn. 
Voor het bestuur zijn de volgende jaren van aftreden van kracht: Johan Teunis 2020, Annèt Bootsma 2021, 
Henja van Nieukerken 2021 en Jan Kam 2022, Hilbert van der Zwaag 2022 en Martin Guldemond 2022. 
 
De Grote Zwolle Quiz 2019: 
Op 29 januari 2019 vond de 3e Grote Zwolle Quiz plaats. Dit keer is er gekozen voor de Panoramazaal van 
het Stadhuis. Vanwege het grote succes in 2018 was een grotere zaal noodzakelijk. Onder leiding van 
Annét Bootsma (hoofdredacteur ZHT) zijn er, met de ruim aanwezige kennis van de diverse redactie leden, 
een zestal rondes à 10 (moeilijke) “multiple choice” vragen samengesteld. Ook nu was er weer veel overleg 
en discussie nodig om namens het team een kruisje bij één van de vier mogelijke antwoorden te zetten. 
Een gezonde concurrentie, rivaliteit maar vooral ook het wedijveren om de begeerde wisselbeker.  
Aan het einde van de avond werd de eerste prijs uitgereikt aan het team “Erfgoed” o.l.v. Henri Kranenborg  
van de gemeente Zwolle. Erg geslaagd, een goede promotie voor de ZHV en volgend jaar weer ! 
  
Koninklijke onderscheiding / lintje voor Annèt Bootsma – van Hulten: 
Op 26 april 2019 werd Annèt met een smoes gevraagd naar het stadhuis te komen om een interview met 
de scheidende burgermeester voor te bereiden. In plaats daarvan werd ze daar ontboden om een 
koninklijke onderscheiding in ontvangst te nemen. In eerste instantie geheel perplex maar al gauw drong 
het tot haar door wat de familie en kennissen allemaal in scene hadden gezet en waarvoor.  
Zij was er zichtbaar erg blij mee en werd natuurlijk door burgermeester Henk Jan Meijer terecht geprezen 
voor haar sociale en maatschappelijke verdiensten. Vanuit de ZHV natuurlijk volledig ondersteund omdat 
Annèt als auteur en eindredacteur het Zwols Historisch Tijdschrift op een zeer hoog niveau heeft gebracht. 
Het ZHT is inmiddels één van de belangrijkste pijlers van de ZHV.  Dus dat lintje is volkomen verdiend! 
 
Expositie Willemsvaart 200 jaar oud: 
Vanaf 20 september t/m 5 oktober was er aan de Veerallee in het gebouw “Rawspace” een tentoonstelling 
te zien over de totstandkoming van de Willemsvaart. Bij de opening is er buiten ook nog een toneelstuk 
opgevoerd. De ZHV heeft er speciaal een ZHT nummer (2019-2) aan gewijd. Bovendien kon men zich bij 
een bezoekje aan deze expositie opgeven als lid van de ZHV en ook voor een gereduceerd prijs 
tijdschriften kopen. Dit heeft 10 nieuwe leden opgeleverd en ca 360 euro voor de verkoop van Tijdschriften.  
 
Monumentendag 2019: 
De ZHV was weer present bij één van de monumentale opengestelde bouwwerken op 14 september 2019. 
Dit keer had de ZHV een plek in de rondgang kloostertuin tussen het conservatorium - Artez en de 
boekhandel – Waanders in de Broeren. Helaas was de bewegwijzering er naar toe zeer beperkt en was de 
beveiliging / conciërge van Artez niet op de hoogte van onze komst. Er waren wel optredens van de 
studenten maar dan was tegelijkertijd, door de galm en akoestiek, geen gesprek meer mogelijk.  
Al met al dus teleurstellend, volgend jaar maar weer naar de Groote Soos waar meestal veel bezoekers 
langs komen. 



 
 
De Website van de ZHV:  
In 2019 is de website verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. In het jaarverslag van 2018 is al gemeld 
dat Jan van de Wetering, onze Webmaster, wel wat hulp zou kunnen gebruiken. Het bestuur (Jan Kam) 
helpt al regelmatig een handje en zoekt nog naar een enthousiaste ICT-er voor assistentie. In ieder geval 
wordt de zoekfunctie naar artikelen uit het Zwols Historisch Tijdschrift nog steeds erg gewaardeerd door de 
gebruikers.  
 
Deelname ZHV aan de Erfgoedplatform avonden WidB: 
Net als vorig jaar heeft de ZHV in 2019 weer een behoorlijk steentje bijgedragen aan het plannen, 
organiseren en uitvoeren van de Erfgoedplatform-avonden bij Waanders in de Broeren. Onze voorzitter 
Henja van Nieukerken heeft daar weer de nodige tijd en energie in gestopt. Samen met het HCO en de 
gemeente Zwolle wordt toch wel ieder seizoen weer een gevarieerd programma samengesteld. Deze 
avonden, met lezingen en muziek worden, gezien het grote aantal bezoekers, zeer gewaardeerd. 
 
Het Zwols Historisch Tijdschrift: 
Er zijn in 2019 weer 4 Zwols Historisch Tijdschriften uitgegeven:  

1: 'Predikt dan elkander de blijdschap in'  
2: 200 jaar Willemvaart - Van Zwolle naar de zee   
3: De Burgermeesters van Zwolle   
4: Speeltuinvertier en buurtgevoel in Zwolle.    

Ook deze vier uitgiften vielen bij de lezers in 2019 erg in de smaak. Waarschijnlijk heeft dat weer nieuwe 
leden opgeleverd, voor zover je dat kunt inschatten natuurlijk, maar in ieder geval leverde het veel positieve 
reacties op. Dus ook dit jaar weer dank aan de redactie en alle betrokken auteurs. 
 
Ontwikkeling ledenaantal ZHV: 
Bij de andere items van dit jaarverslag is al gemeld dat het leden aantal weer is gegroeid.  
Hieronder ziet u een overzicht van alle betaalde en niet betaalde (relaties en ereleden) :  
 

  
 
Er is duidelijk een stijging te zien in 2019 van 866 - 807 = 59 leden. Dat is 7,3 % t.o.v. 2018. 
Dat is in ieder geval een mooie stijging die zich in het lopende jaar hopelijk door zal zetten. 
Bij het opmaken van dit jaarverslag staat de teller op 880 leden, dat zijn al weer 14 leden meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgesteld :  Secretaris ZHV,  Martin Guldemond  24 maart 2020 
   
 

                                                                                                                                    

Steeds 

per 1 jan.*

Betalende 

leden

cadeau 

leden Ere leden Relaties TOTAAL:

2018 762 7 4 17 790

2019 777 8 4 18 807

2020 845 1 3 17 866


