Notulen algemene ledenvergadering Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd
Datum: woensdag 18 april 2018
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Molen De Eendragt, Dokkumertrekweg 28
1. Opening
Voorzitter Daan Postma opent de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom. Ditmaal zijn we te gast bij NHL Stenden Hogeschool. Mede door toedoen van een
in het verleden gedaan schrijven aan de directie van NHL Stenden Hogeschool en B&W waarin
Aed Levwerd de historische waarde van de (deels ontmantelde) molen benadrukte is deze
bewaard gebleven. De molen met opslag (naar ontwerp van W.C. de Groot) en nieuwbouw
heeft een prachtige herbestemming gekregen. Het leek het bestuur daarom gepast op deze
locatie de algemene ledenvergadering te houden.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Naast afmeldingen per post en mail zijn er geen ingekomen stukken. Rienk Tersptra, aftredend
bestuurslid, en Klaas Zwart, beoogd bestuurslid, kunnen wegens andere verplichtingen
vanavond niet aanwezig zijn.
4. Verslag algemene ledenvergadering 2017
Het verslag wordt doorgenomen en vastgesteld.
5. Jaarverslag van de secretaris over 2017
Het jaarverslag wordt doorgenomen en vastgesteld.
6. Jaarverslag van de penningmeester over 2017
Wegens het vroegtijdige vertrek van penningmeester Saakje Zijlstra is een deel van de financiële
administratie overgenomen door Bentacera. Bentacera heeft evenals voorgaande jaren een
verklaring en goedkeuring opgesteld. Vervolgens verzorgt Wyanda Hooijsma (Bentacera) een
korte toelichting op de cijfers.
7. Verslag ledenadministratie
Bestuurslid Betty Sinnema die de ledenadministratie verzorgt geeft een korte toelichting op de
samenstelling en het verloop van het ledenbestand. Feit is dat we de laatste jaren geleidelijk in
ledenaantal achteruit gaan. Ze doet dan ook een oproep om bekenden lid te maken van deze
mooie vereniging. Voor 22,50 euro laat men blijken historisch Leeuwarden een warm hart toe
dragen en ontvangt men ook nog eens drie keer per jaar de Leovardia (inclusief
activiteitenagenda).
8. Begroting 2019
Voorzitter Daan Postma neemt de begroting door en geeft waar nodig toelichting. De begroting
wordt door de vergadering goedgekeurd.
9. Bestuurssamenstelling
Betty Sinnema (ledenadministratie) en Pieter van der Ende (secretaris) worden herkozen. Saakje
Zijlstra (penningmeester) en Rienk Terpstra zijn niet herkiesbaar. Nieuw in het bestuur worden
gekozen Klaas Nico Feenstra en Klaas Zwart. Klaas Nico zal de rol van penningmeester gaan
vervullen.

10. Rondvraag
Harry Drent meldt dat hij begin 2018 uit de redactie van Leovardia is gezet. Hij is dus niet in
2017 uit vrije wil gestopt (de secretaris heeft dit foutief vermeld in het jaarverslag over 2017).
Johan Dalstra betreurt het dat er tijdens deze vergadering niet meer aandacht is besteed aan
het vertrek van Saakje Zijlstra. Hij zou het op zijn plaats vinden dat Saakje de erkenning zou
krijgen die ze verdient.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21:00 uur de vergadering.
Uitreiking Pommerantenpries 2018
De Commissie Pommerantenpries (Piet Meerdink, Walter Kromhout en Sylvana Fancel) heeft de
Leeuwarder zanger en tekstschrijver Melvin van Eldik tot Pommerant gekozen.
Presentatie Cultuurhistorie en LF2018
Oeds Westerhof, director Network and Legacy LF2018, vertelt over de het belang van cultuurhistorie in
het programma van LF2018.

