Algemene Ledenvergadering 19 oktober 2010
Historisch Geografische Vereniging Utrecht
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 13 oktober 2009 (bijlage I)
4. Algemeen Jaarverslag 2009-2010 (bijlage II)
5. Financieel Jaarverslag 2009-2010 en Begroting 2010-2011 (bijlage III)
6. Jaarverslag Webmaster (bijlage IV)
7. Lustrum 2005 en lustrum 2010
8. Bestuurswisseling en instemming (bijlage V)
Het bestuur heeft afgelopen verenigingsjaar diverse malen een oproep geplaatst voor een
aanvullend lid-bestuur. David Koren is de enige die daarop gereageerd heeft. Met de
instemming van de ALV wordt David Koren toegevoegd als Lid aan het bestuur.
9. Rondvraag en sluiting
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Bijlage I
Verslag Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2009
Historisch Geografische Vereniging Utrecht
Aanwezig: Patrick van Beek, Joost van den Boogert, Janneke Bos, Patricia Braaksma, Peter
Donkersloot, Aletta van Embden, Damien Fransçoise, Elger Heere, Saskia Kemperman,
Adrie Kerstens, Ben Olde Meierink, Arnim van Oorschot, Michiel Purmer, Hans Renes,
Angelique Simons, Louis Strous, Wendy van der Torre.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen welkom. Bij afwezigheid
en op verzoek van de huidige voorzitter Elyze Storms-Smeets zit Patricia Braaksma de
vergadering voor.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat er twee mensen zijn overleden: Mike van den Boogaard (al in
2008, maar het nieuws had ons vertraagd bereikt) en Jef van den Akker. Er wordt een
moment stilte gehouden.
Dhr. Kerstens meldt dat hij een voorstel aan de voorzitter heeft gestuurd over archeologische
opgravingen in Nieuwegein. Dit onderwerp kan interessant zijn voor een lezing.
3. Verslag ALV 7 oktober 2008 (bijlage I)
Het versag van de ALV van 7 oktober 2008 wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
4. Algemeen Jaarverslag 2008-2009 (bijlage II)
De secretaris licht het Algemeen Jaarverslag toe. We hebben 8 lezingen en 1 excursie
gehad. We hebben in totaal 12 sprekers gehad (4 lezingen hadden 2 sprekers op de avond),
dat is waarschijnlijk een record aantal. Er zijn in totaal 130 toehoorders geweest, met een
gemiddelde van 16 per lezing. Het kleinste aantal luisteraars was bij de ALV (10). De lezingop-locatie werd het best bezocht met 25 toehoorders.
Gedurende het afgelopen jaar is het ledental afgenomen tot 80 door: overlijden, afmeldingen
(6), uitschrijvingen wegens wanbetaling (4) en verwijdering van een dubbeladres.
Daartegenover staan 4 nieuwe leden (voornamelijk dankzij de regel dat niet-leden lid moeten
worden voordat ze met de excursie mee kunnen).
Dhr. Donkersloot merkt op dat jaarlijks op de tweede dinsdag van februari de Van der
Mondelezing wordt gehouden. Vele HGVU-leden gaan hier naar luisteren. Donkersloot stelt
voor om de HGVU-februarilezing op de eerste of derde dinsdag te houden. Of om aan te
sluiten bij de Van der Mondelezing, als er een probleem met de programmering is. NB.: hou
wel rekening met de krokusvakantie (week 8: 20-28 februari 2010).
5. Financieel Jaarverslag 2008-2009 en Begroting 2009-2010 (bijlage III)
De penningmeester licht de financiën toe. De huur van de Kargadoor bedroeg 472 euro. Dat
wordt volgend jaar 805 euro (!). We hebben wel elk jaar een vaste klantenkorting van 10%
gekregen, maar dat is niet vanzelfsprekend, dus deze wordt niet meegerekend. Deze
kostenstijging is de reden van de verhoging van de contributie. De ALV reageert verbaast op
de flinke stijging van de huur. Er volgt een discussie over mogelijke andere ruimtes.
Voorbeelden: de consistorie van de Pieterskerk. Daar vergadert de AWN (archeologen). Een
collegezaal aan de Drift heeft als voordeel dat er een beamer is inbegrepen. Dit zal via de
UU geregeld moeten worden; Hans Renes wil hiervoor wel tekenen. De nieuwe bibliotheek
aan de Drift heeft geen goede ruimtes. Het bestuur zal deze opties verder onderzoeken. Het
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verenigingsjaar 2009-2010 kunnen we in ieder geval nog terecht in de kelder van de
Kargadoor.
Op de secretariaatspost zijn minder uitgaven door de digitale leden. We zullen nog meer
leden oproepen om digitaal te gaan om de secretariaatskosten nog meer te drukken. De rest
is min of meer hetzelfde gebleven.
Er is nog een naheffing mbt de excursie. We blijken drie bekeuringen voor te hard rijden te
hebben ontvangen. Er komt nog 98 euro bij de kosten voor de excursie. De penningmeester
stelt voor om dit te verrekenen met de algemene kas.
Er volgt een discussie. De ALV vindt de chauffeurs verantwoordelijk. Zij zouden persoonlijk
de bekeuring moeten krijgen. Het is lastig te achterhalen wie wanneer heeft gereden. De
eigen (financiële) verantwoordelijkheid heeft misschien tot gevolg dat niemand meer wil
chaufferen. En er zitten haken en ogen aan het persoonlijk aansprakelijk stellen van
chauffeurs die op verzoek van de vereniging rijden. Bij de excursie moeten de chauffeurs
dus goed blijven opletten en zich goed aan de snelheids- en verkeersregels houden.
Bekeuringen zullen in de totale excursieafrekening worden meegenomen.
De ALV stemt in met het voorstel een beamer aan te schaffen van het eigen vermogen, mits
deze binnen drie jaar wordt afgeschreven.
De ALV vraagt zich af waarom het eigen vermogen zo groot is (moet zijn). De
penningmeester nuanceert dit beeld: de lustrumrekening is onderdeel van dit vermogen.
Daarnaast is dit vermogen nodig omdat het onzeker is welk risico we lopen bij bijvoorbeeld
een botsing. Elger Heere meldde dat hij bij het huren van de busjes voor de excursie altijd
een extra verzekeringsoptie nam waardoor het eigen risico lager wordt. Dit kost ongeveer 10
euro. Dit is ook voor toekomstige excursies een goed idee. Het bestuur zal nazoeken hoe het
zit met de verzekeringen bij de excursie. Met de aanpassing van de 98 euro neemt de ALV
de begroting aan.
6. Jaarverslag Webmaster (bijlage IV)
Louis Strous heeft halverwege het verenigingsjaar de taak van webmaster overgenomen. Hij
heeft niets veranderd aan de layout. De e-mail is zo aangepast dat e-mail geadresseerd aan
alle voorvoegsels voor @hgvu.nl aankomen in de mailbox van de HGVU.
De ledenbrieven worden digitaal verstuurd, met zowel de tekst in het bericht als als pdf in de
bijlage. De e-mailadressen worden gewoonlijk in de bcc gestopt, zodat niemand ze kan zien.
Inmiddels ontvangen 42 leden de ledenbrief op deze manier.
Louis had een Wiki voor de excursie gemaakt, zodat de organisatie daarmee informatie kon
uitwisselen. Dit werd als nuttig en handig ervaren, ondanks dat er weinig gebruik van is
gemaakt.
Er wordt geopperd een goede spam-filter te installeren om de hoeveelheid spam tegen te
gaan. Daarnaast passen we de e-mailadressen aan in de ledenbrief-online. Het veranderen
van e-mailadressen in ‘plaatjes van emailadressen’ maakt het namelijk lastiger voor
spammers om die e-mailadressen te kopiëren.
7. Lustrum 2005 en lustrum 2010
Michiel Purmer en Saskia Kemperman zijn gestart en volop bezig met het archiefonderzoek
naar 25 jaar HGVU. Ze verwerken alles in een database. Ze hebben de maandagavonden
gereserveerd om te gaan schrijven. Ze willen interviews houden met leden uit alle
jaargangen en tijden. Ze plaatsen een oproep voor informatie uit de jaren tachtig, voor
beeldmateriaal en voor anekdotes. Als presentatiedeadline willen ze 15 oktober 2010
aanhouden, omdat op die datum, 30 jaar geleden, bij Judith Schuyf, op hetzelfde adres, het
dispuut werd opgericht. De HGVU houdt al 30 jaar op de tweede dinsdagavond van de
maand een lezing.
Voor het lustrum 2010 stelt het bestuur voor om een drie tot vier dagen durende
weekendexcursie naar het buitenland te organiseren. Een mogelijke bestemming is het
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Ruhrgebied, dat in 2010 culturele hoofdstad is. Misschien kan de organisatie daar nog voor
enige vorm van sponsoring zorgen. Er wordt geopperd om de groep niet veel groter te
maken, omdat je dan ‘steeds aan het tellen’ bent.
We kunnen 15 oktober 2010 bijvoorbeeld een borrel organiseren en het boek presenteren.
De ALV kan samenvallen met deze feestelijke bijeenkomst.
8. Bestuurswisseling en instemming (bijlage V)
Tijdens het afgelopen verenigingsjaar heeft zich een bestuurswijziging voorgedaan.
Voorzitter Elyze Storms-Smeets wordt op afstand hartelijk bedankt voor haar inzet en
gefeliciteerd met haar eigen lustrum: 5 jaar bestuurstaken. Zij wordt met instemming van de
ALV opgevolgd door Patricia Braaksma. Rutger van Krieken, algemeen bestuurlid, heeft zijn
functie neergelegd. Louis Strous wordt door de ALV benoemd tot zijn opvolger als algemeen
bestuurslid en webmaster.
Het nieuwe bestuur ziet er dan als volgt uit:
Voorzitter – Patricia Braaksma
Secretaris – Wendy van der Torre
Penningmeester – Patrick van Beek
Algemeen lid, webmaster – Louis Strous
Het bestuur doet tevens een oproep voor een nieuw algemeen bestuurslid. Vier leden van
bestuur is toch wel echt het minimum! Bent u geïnteresseerd: meld u dan bij het bestuur.
9. Rondvraag en sluiting
De ALV vraagt om het beschikbaar maken van een aanwijsstok of pointer voor gebruik
tijdens de lezingen. Bij de beamer zit een afstandsbediening met laserfunctie.
De ALV vraagt zich af of er misschien studenten zijn, die aangetrokken kunnen worden als
lid van het bestuur. Hans houdt het in de gaten.
Joost van den Boogert oppert studenten van de faculteit geschiedenis ook bij lezingen te
betrekken door hen bijvoorbeeld een lezing te laten houden. Daarnaast zouden we voor
lezingen kunnen aanhaken bij lezingen, die georganiseerd worden door Het Utrechts Archief.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering (zonder hamer) gesloten om 20:50 uur.
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Bijlage II: Algemeen Jaarverslag 2009-2010
13 oktober 2009
ALV en Kastelen en water
Ben Olde Meierink, werkzaam bij de sector onderzoek van de Nederlandse Kastelen
Stichting (NKS), legde uit waarom kastelen ook buitendijks gebouwd werden; ondanks het
overstromingsgevaar. De zorg voor voldoende water in de grachten speelde een rol, maar
ook waren er andere redenen zoals de representatie: de ligging in een vrij open
rivierlandschap. In het kader van het internationale door EU gesubsidieerde project RheinDonau van de EBIDAT (zie www.Ebidat.de) onderzochten de Nederlandse Kastelen
Stichting en Stichting Kastelenlexicon Nederland de ligging van 130 kastelen langs Rijn en
Waal. Ben lichtte de werking van de database toe. Er waren 17 toehoorders.
10 november 2009
De optimale stad: stadsontwikkeling van Amsterdam in de zeventiende eeuw
Het grondgebied van Amsterdam is tussen 1585 en 1663 meer dan vervijfvoudigd. De
zeventiende eeuwse stadsontwikkeling was onderwerp van deze lezing, die Jaap Evert
Abrahamse baseerde op zijn proefschrift.
Historici en stadsontwerpers hebben de ongehoorde stadsontwikkeling van de zeventiende
eeuw vanuit vele invalshoeken bekeken. Twee aspecten hebben altijd de aandacht
getrokken: schaalgrootte en planmatigheid. Amsterdam werd gezien als uitwerking van de
‘città ideale’, het summum van planmatigheid.
Jaap Evert vertelde echter over een meer pragmatisch idee van stedenbouw. De ideale,
theoretische stad is verruild voor de reële stad, en daarmee voor de optimale stad. Hij
schetste een beeld van een geleidelijk ontwikkelde samenhang tussen systemen van
fortificatie, waterhuishouding, infrastructuur en verkaveling, dat recht doet aan de
complexiteit van de stadsontwikkeling, de continuïteit van stedenbouwkundige problematiek
en de traditie waar het zeventiende-eeuwse stadsontwerp uit voortkwam. Er waren 18
toehoorders.
8 december 2009
10 Jaar Belvederebeleid!
Precies tien jaar geleden werd de Nota Belvedere gepresenteerd. Een beleidsinstrument om
de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd het erfgoed daarin te behouden door
middel van het credo: behoud door ontwikkeling. Na tien jaar liep het Belvedere beleid af.
Projectleider van bureau Belvedere Frank Strolenberg presenteerde een terugblik op de
verworvenheden van Belvedere en een vooruitblik naar hoe en door wie er met het
gedachtegoed wordt voortgegaan. Hij stond stil bij veranderingen in het denken over
erfgoed, ontwerp & ruimtelijke ordening, en had daarbij speciale aandacht voor het
historische landschap. Hij ging in op de rol die historisch geografen gespeeld hebben in het
Belvedere beleid. Tevens markeerde hij enkele aandachtspunten voor de toekomst? Er
waren 21 toehoorders.
12 januari 2010
Wederopbouw van Nederlandse dorpen en binnensteden
Tijdens de januarilezing vertelde Paul Meurs over zijn onderzoek naar de wederopbouw van
Nederlandse dorpen en binnensteden.
De periode na de Tweede Wereldoorlog wordt in Nederland de Wederopbouwperiode
genoemd. Voor deze periode wordt meestal het tijdvak 1940-1965 aangehouden. Tijdens de
oorlog was veel infrastructuur, zoals bruggen, wegen en spoorwegen, vernietigd. Ook waren
huizen, fabrieken en gebouwen vernietigd of beschadigd. De Wederopbouwperiode staat
momenteel in de belangstelling in de monumentenzorg. Hierbij is voornamelijk aandacht voor
de grote woonwijken, die toen in korte tijd zijn opgebouwd. Minder belicht zijn de keuzes die
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gemaakt zijn in het herstel van de open plekken en groene ruimtes in dorpen en
binnensteden.
Paul Meurs is deeltijdhoogleraar Restauratie aan de TU Delft. Daarnaast richt hij zich met
zijn onderzoeksbureau Urban Fabric (tegenwoordig SteenhuisMeurs geheten; (red.)) op de
transformatie van de bestaande stad. Paul wil met zijn werk bijdragen aan ontwikkelingen
met gevoel voor de bestaande kwaliteit. Er waren 11 toehoorders.
2 februari 2010
Buitenplaatsen in Zeeland: verkenning van een verborgen wereld.
Martin van den Broeke (beleidsmedewerker cultuurhistorie bij het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit) vertelde in februari over het onderwerp van zijn
promotieonderzoek: de ontwikkeling van de functie en vormgeving van de Zeeuwse
buitenplaatsen door de eeuwen heen. Zeeland was ooit rijk aan buitenplaatsen, met name
op Walcheren. Het waren welgestelde stedelingen die vanaf de late zestiende eeuw de
buitenplaatsen als zomerwoning op het platteland inrichtten. Op het hoogtepunt van deze
ontwikkeling waren het er meer dan honderd, waarvan nu nog overal herinneringen te vinden
zijn. Onderzoek doen naar buitenplaatsen in Zeeland heeft zo zijn eigen karakteristieken. In
de eerste plaats zijn de onderzoeksobjecten zelf, de huizen met hun tuinen en interieurs,
bijna allemaal verdwenen. Ook de restanten ervan, zoals vijvers of lanen of
verkavelingspatronen, zijn verloren gegaan door overstromingen, oorlogsgeweld en
herverkavelingen. Verder hebben de archieven zwaar geleden onder oorlogsgeweld en zijn
hele collecties ten onder gegaan bij bombardementen. Wat bleef, zijn sporen in het
landschap en verspreide archiefstukken. Ondanks de beperkingen is het mogelijk om het
verhaal van de ontwikkeling van de buitenplaatsen in deze regio in beeld te brengen.
Deze lezing behandelde de eigenaardigheden en de leermomenten van het onderzoek naar
de verdwenen en grotendeels onbekende, boeiende wereld van de buitenplaatsen bij
Noordgouwe en op Walcheren. Er waren 22 toehoorders.
9 maart 2010
Het verlangen naar buiten
Marcel van Ool (1970) is kunsthistoricus en werkt sinds 1998 bij Staatsbosbeheer als
medewerker landschap en cultuurhistorie. In 1998 publiceerde hij het boek Het Verlangen
naar Buiten dat een geschiedenis van de Nederlandse buitenrecreatie vertelt. De natuur
heeft veel te bieden aan rust en ruimte voor ontspanning, spiritualiteit en outdoorsportaccommodatie. Er is door de eeuwen heen veel veranderd, maar steeds weer blijkt de
natuurbeleving onmisbaar in het menselijk bestaan. Marcel van Ool onderzocht wat de mens
in de afgelopen millennia bewogen heeft de natuur op te zoeken. Momenteel werkt hij aan
een studie naar de specifiek Amsterdamse buitenrecreatie. Over de opzet en doorwerking
van deze studie wil Marcel in het tweede deel van de lezing graag in discussie met de zaal.
Er waren 17 toehoorders.
13 april 2010
Middeleeuwse veenboeren en hun topografisch archief
Over de middeleeuwse agrarische veenontginningen is wel het nodige geschreven, maar de
in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw gepubliceerde ideeën van Van der Linden en
De Cock hebben zich te diep ingesleten in de historisch-geografische canon. Dat is op zich
niet verwonderlijk, omdat één kenmerk onlosmakelijk met dit ontginningstype is verbonden,
nl. een groot gebrek aan geschreven bronnen en maar voor enkele gebieden een behoorlijke
archeologische inventarisatie. Daarnaast zijn grote delen van de oorspronkelijke
ontginningsgebieden afgedekt geraakt door stedelijke bebouwing en moderne infrastructuur.
Gelukkig hebben de ontginners hun sporen nagelaten in het zogenaamde topografisch
archief. Als het maar kritisch wordt benaderd, doet dit archief niet onder voor de geschreven
evenknie. Dit vraagt wel om een gedegen bronnenkritiek.
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In deze lezing toonde historisch geograaf dr. Chris de Bont aan de hand van een groot
aantal voorbeelden aan hoe bovenstaande werkt. Met behulp van de ontwikkelde
veenmodellen en een gedegen inzicht in de veranderingen, die zich na de ontginning in het
topografisch archief hebben voorgedaan, kan vanuit grote delen van het midden
negentiende-eeuwse kaartbeeld de middeleeuwse inrichting worden losgeweekt. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van wel aanwezige archeologische en jongere archiefinformatie èn
van moderne landschapsgegevens (bodem, geomorfologie en satellietbeelden).
In het tweede deel van de lezing werden enkele voorbeelden gegeven uit het gebied tussen
de Kennemerduinen en het Gooi, met de nadruk op Amsterdam en directe omgeving. Daarbij
werd het landschap gereconstrueerd, inclusief de derde dimensie in de venen die in de
paleogeografische kaarten altijd wordt overgeslagen. Uitgaande van deze gereconstrueerde
compartimentering in het veen werd het ontginnings-, bewonings- en waterstaatsverhaal
verteld, tot aan de invoering van de windmolenbemaling en de omslag van gemengd bedrijf
naar de eeuwige veenweide. Er waren 20 toehoorders.
18 mei 2010
Utrechts Water. Wandeling en lezing
Op 18 mei stond het waterbeheer in de provincie Utrecht centraal. Aanleiding was het boek
‘Utrechts Water. Duizend jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden’, dat geschreven is door
Adriaan Haartsen (Bureau Lantschap). We begonnen met een korte excursie vanuit de
Kargadoor naar enkele markante waterstaatkundige objecten in de stad. Daarna werden in
de kelder van de Kargadoor enkele bijzondere aspecten besproken van de waterstaatszorg
in het beheersgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat bijna de hele
provincie beslaat. Aan de orde kwamen de ontginning van oeverwallen en kommen, de
bedijkingsgeschiedenis, de beheersing van het binnenwater, vaarwegen en sluizen en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Duizend jaar waterbeheer heeft in de stad en in het
buitengebied geleid tot grote cultuurhistorische waarden. Dit watererfgoed vertelt het verhaal
van het omgaan met water, nu eens vriend, dan weer vijand. En het vormt een belangrijke
component van het unieke cultuurlandschap van de provincie. Er waren 19 deelnemers.
4-6 juni 2010
Weekendexcursie Ruhrgebied
De excursie duurde dit jaar drie dagen van 4 t/m 6
juni 2010. We bezochten de culturele hoofdstad van
Europa: het Ruhrgebied in Duitsland.
Excursiepunten waren onder ander de mijnschacht
Nachtigall, het UNESCO werelderfgoed Zollverein
Essen, de Schiffshebewerk Henrichenburg, Villa
Hügel, arbeiderswijken en Landschaftpark
Duitsburg. Het weer was uitstekend en de
milieustickers voor de huurbusjes hebben we ook
kunnen regelen. Er waren 16 deelnemers.
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Bijlage III: Financieel jaarverslag 2009-2010 en Begroting 2010-2011
Begroting 2010-2011
Uitgaven
Sprekers/ activiteiten
Zaalhuur
Secretariaat
Abonnement KvK
Betalingsverkeer
Website HGVU
Reservering Lustrum 2015
Kosten onvoorzien
Beamer (afschrijving derde deel)

275,00
805,00
100,00
30,00
70,00
30,00
150,00
59,00
161,00

TOTAAL

1.680,00

Inkomsten
Contributie
Rente

1.600,00
80,00

TOTAAL

1.680,00

Uitgaven en inkomsten 2009-2010
Uitgaven
Boekenbonnen voorraad
(55,00)
Sprekers/ activiteiten
Zaalhuur
Postzegels voorraad (91,12)
Secretariaat
Abonnement KvK
Betalingsverkeer
Website HGVU
Reservering lustrum 2010
Kosten onvoorzien
Beamer (derde deel)

Werkelijk

Begroting

5,00
222,50
833,00
99,23
15,33
26,14
59,00
28,56
100,00
31,45
161,00

TOTAAL

1.581,21

excursie 10

3.464,55

250,00
805,00

Inkomsten

Werkelijk Begroting

Contributie

1.680,00

Rente

108,28

TOTAAL

1.788,28

1.600,00
30,00

300,00
27,00
70,00
30,00
100,00
48,00
-

1.630,00

excursie 10

1.630,00

3465,03

Overzicht rekeningen
Saldi rekeningen
Rentemeerrekening
Girorekening zakelijk

Reserveringen
Reservering lustrum 2010
Res. publicatie 25 jaar HGVU
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1-9-2009
4.300,00
1-9-2009
354,13

1-9-2010
4.200,00
1-9-2010
557,48

681,39
500,00
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Bijlage IV: Jaarverslag Webmaster
De webmaster heeft de website wat opgefrist. De website biedt nu ledenbrieven,
lezingaankondigingen, verenigingsstatuten, en een overzicht (door Patrick van Beek en
Louis Strous) van alle excursies tot nu toe, met kaarten die een aantal maar nog niet alle
excursiepunten tonen.
Inmiddels ontvangen 64 van de 80 leden (stand 6 augustus 2010) de ledenbrieven per e-mail
in plaats van op papier. Aan nieuwe leden wordt in principe de digitale ledenbrief
aangeboden. De nieuwste leden hebben hiertegen geen bezwaar gemaakt.
E-mailadressen in de digitale ledenbrieven worden ingevoegd als plaatjes in plaats van als
tekst, om kopiëren moeilijker te maken voor mensen die die adressen zouden willen
misbruiken.
Het spamprobleem lijkt voorbij te zijn. Dit jaar zijn slechts 8 spamberichten door het
spamfilter heen gekomen, tegen meer dan 100 vorig jaar.
De website wordt gebruikt. Door niet-bestuursleden worden ongeveer 3 ledenbrieven per
dag bekeken, en ongeveer 10 webpagina's. De meestbekeken webpagina's zijn de
hoofdpagina (3 keer per dag), de lezingenpagina, de ledenbrievenpagina en de
bestuurspagina (elk ongeveer 1 keer per dag).
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Bijlage V: Voorstellen nieuw bestuurslid
David Koren (1971) is afgestudeerd aan Universiteit Utrecht als regionaal-geograaf met
historische geografie als groot bijvak. Vanaf 2003 is hij werkzaam als adviseur cultuurhistorie
en monumenten bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in Middelburg. Hier heeft hij
onder meer het Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie opgezet, in het kader van de
steunpuntennetwerk van de Rijksdienst. Daarvoor heeft hij gewerkt aan het Monumenten
Selectieproject in de provincie Limburg en aan de gemeentelijke monumentenlijst van
Maastricht. In september begint hij met Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit. Tot zijn
hobbies behoren onder andere reizen, boeken, fotografie, politiek en cultureel erfgoed.
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