Concept VERSLAG JAARVERGADERING 17 mei 2022 in ANNO museum in de maak
1.

Welkom door de voorzitter
De voorzitter, Raymond Salet, heet de aanwezigen van harte welkom en is verheugd dat zestien leden
de jaarvergadering bijwonen. Hij meldt dat de secretaris helaas verstek moet laten gaan vanwege een
rugblessure.

2.

Het verslag van de jaarvergadering van 7 februari 2021 wordt, onder dankzegging aan de secretaris
ongewijzigd vastgesteld.

3.

Korte terugblik op 2021
Raymond Salet blikt kort terug op het verslagjaar. Er zijn in Zwolle veel ontwikkelingen ingang gezet.
Daarbij refereert hij onder meer:
- De vele bouwactiviteiten die nu in de binnenstad gaande zijn. Stuk voor stuk projecten waar
de vereniging in meer of mindere mate bij betrokken is.
- Het oude V&D pand gaat, als alles verloopt volgens plan, eind dit jaar tegen de grond. Wat er
voor terug komt kan in grote lijnen de goedkeuring van de Vrienden krijgen mits er ook
aandacht is voor de detaillering van de gevels en vooral van het hoge deel van Het
Handelshuys, zoals het project genoemd wordt.
- Ook het voornemen om het Fraterhuis in het Handelshuys onder te brengen steunt de
vereniging van harte.
- Peter Goudswaard wijst ook nog even op de in de nieuwsbrief genoemde projecten waar wij
mee bezig zijn. Dat levert een reactie op over de Zwartewaterzone. Een van de leden merkt
op dat wij eerst zo onze bedenkingen hadden maar nu ineens voor zijn. De voorzitter meent
dat er sprake is van een misverstand en dat een en ander wordt verward met de
bouwplannen aan de Zwartewaterallee.
- De net verschenen integrale beleidsvisie “Ons stadshart van morgen” wordt ook aangestipt.
De plannen die hier worden uiteengezet zijn veel belovend. Veel zal afhangen van de
uitvoering.

4

Financieel jaarverslag en begroting 2022
De penningmeester licht de financiële positie van de vereniging toe. Gezien het feit dat de vorige
toelichting op de cijfers nog kortgeleden heeft plaatsgevonden is er in de financiële positie niet veel
veranderd. Wel constateerde de kascommissie (Sjoerd Rijlaarsdam en Jan de Wolf) een verschil van 6
euro in de resultaten. Een en ander wordt onder meer geweten aan de overdracht. Na tien jaar is er
een nieuwe penningmeester aangetreden. Het verschil is conform de regels opgelost. Dat
betekent dat de kascommissie akkoord is met het financiële overzicht. De kascommissie vraagt de
leden de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.

5.

Benoemen leden van de kascommissie voor beoordeling van de jaarrekening 2022
Sjoerd Rijlaarsdam is afgetreden als kascommissielid. Voor hem in de plaats komt Peter Kamphuis. Jan
de Wolf blijft lid van de kascommissie.

6.

Vaststelling van de begroting 2022
De vergadering gaat akkoord met voorliggende begroting. Daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt
dat de kantoorkosten aan de hoge kant zijn. Het bestuur zal nog eens kritisch naar die kostenpost
kijken.

7.

Benoemen van Patrick Rijke en Hans de Vries tot bestuurslid.
Raymond Salet stelt de vergadering voor om Patrick Rijke en Hans de Vries te benoemen tot
bestuurslid. De vergadering gaat unaniem akkoord. Tevens meldt de voorzitter dat Vanessa Knaapen
met ingang van heden toetreedt als aspirant bestuurslid. De vergadering heeft geen bezwaar.

8.

Rondvraag
- In de rondvraag komt nog aan de orde de vergrijzing van de vereniging en wat daaraan te
doen? Hoe kunnen we meer mensen en of organisaties enthousiasmeren voor onze

-

-

-

-

vereniging. Er wordt geopperd om eventueel vereniging van eigenaren, vooral van complexen
in en om de binnenstad, lid te maken. Het bestuur zal dit onderzoeken.
Ook wordt er gevraagd of er contact is met de afdeling Bouwkunde van Windesheim. Dat is
op dit moment niet het geval. Ook daar zal het bestuur kijken of er op een of andere manier
tot samenwerking kan worden gekomen.
Er wordt ook geopperd om contact te zoeken met de binnenstedelijke bewonersvereniging.
Er is al eens contact geweest maar dat is verwaterd.
Heemschut richt nu zijn aandacht op de inventarisatie van jongste bouwkunst (van na 1965)
en zou wel wat hulp kunnen gebruiken. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij Adriaan
Velsink van Bond Heemschut.
Eén van de aanwezigen vindt dat een papieren nieuwsbrief niet meer van deze tijd is en dat
dat een elektronische moet worden. In principe is het bestuur het daar wel mee eens maar
we aarzelen om een aantal redenen. Er zijn nog altijd veel leden die een papieren versie op
prijs stellen en we hebben nog een groot tegoed bij de drukker. Als over een jaar of drie vier
dat tegoed op is dan is dat misschien een goed moment om nog eens te overwegen om
volledig elektronisch te gaan.
De aanwezigen vinden het prima dat we twitteren maar dat zou dan ook vermeld moeten
worden in het colofon van de nieuwsbrief. Die suggestie wordt overgenomen.
Tot slot verschijnt Peter Hoitink van ANNO museum in de maak om een en ander te vertellen
over de locatie waar we vergaderen. Afgesloten wordt met een geanimeerde borrel in het
restaurant van ANNO.

