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Bijlage 1 

 

- CONCEPT  

Notulen van de Algemene ledenvergadering van het KNHG gehouden het Auditorium van 

het Rijksmuseum, vrijdag 4 november 2016 van 16.00-17.00 uur. 

De jaarvergadering wordt geleid door de voorzitter van het KNHG-bestuur, prof.dr. S. Legêne, notulist is 

Caroline van Vliet, medewerker van het KNHG-bureau. 

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en begroet de aanwezigen. Er zijn naast de voorzitter zijn 

aanwezig: prof.dr. J.J. Dankers (penningmeester), dr. J.J.B. Turpijn (secretaris), drs. M. Gosselink, Th. Smits, MA 

en  prof.dr. D.J. Wolffram. 

Bestuursleden prof.dr. C.A.M. van Boxtel, prof.dr. B.A. de Graaf, prof.dr. K.J.P.F.M. Jeurgens hadden 

verplichtingen elders en worden door de voorzitter verontschuldigd. 

Lancering Jong KNHG 

Voorafgaand aan het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering vindt de lancering van Jong KNHG 

plaats. Tijdens de vergadering wordt een promotiefilmpje (gemaakt door Jaar & Dag Media) getoond. Een brug 

slaan tussen aanstormende historici en de rest van de beroepsgroep. Dat is de missie van Jong KNHG, een 

splinternieuw onderdeel van beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, stelt Marieke 

Oprel, voorzitter van het bestuur van Jong KNHG, in haar toespraak. Zij stelt de overige bestuursleden voor aan 

de Algemene Ledenvergadering. Vanaf 2017 zal Jong KNHG regelmatig eigen activiteiten organiseren.  

Lancering Historicidagen 2017 

Joost Dankers (penningmeester KNHG-bestuur) kondigt de Historicidagen aan, die van 24-26 gehouden zullen 

worden in Utrecht. De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het 

woord: markt, beurs, arena, congres. De Historicidagen zijn gemodelleerd naar het voorbeeld van de Duitse 

Historikertage (sinds 1893) en de Annual Meetings (sinds 1886) van de American Historical Association. Het 

doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te 

bieden en samenwerking te bevorderen. De Historicidagen verbinden allen die beroepsmatig met het verleden 

bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig 

ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals. 

In de Promotievideo (gemaakt door Alfred van Weperen) leggen enkele leden van het Landelijk 

organisatiecomité uit waarom zíj naar de Historicidagen gaan. 

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 november 2015 

De voorzitter wijst erop dat de notulen tevens op de website van het KNHG te raadplegen zijn. Er zijn geen 

opmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.  

3. Financiën (verslag Kascommissie over Jaarrekening 2015, begroting 2017, stand leden en contributie 2017) 

 Verslag kascommissie 

Lonneke Geerlings MA, lid van de kascommissie, leest het verslag van de kascommissie over de Jaarrekening 

2015 voor:  

https://knhg.nl/2016/11/04/toekomst-in-het-verleden-lancering-jong-knhg/
https://www.facebook.com/pg/JongKNHG/videos/?ref=page_internal
https://knhg.nl/jong-knhg/
http://www.historikertag.de/Hamburg2016/
https://www.historians.org/annual-meeting
https://vimeo.com/191372416
https://www.linkedin.com/in/alfred-van-weperen-3b934252
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“De kascommissie, bestaande uit Lonneke Geerlings MA en prof. dr. Peter Romijn, hebben de 

Jaarrekening 2015 van het KNHG bestudeerd en zijn tot de volgende bevindingen gekomen. 

 

Algemeen beeld:  
 

De commissie constateert dat financiële positie van het KHNG in het boekjaar 2015 licht is verbeterd 

ondanks het gegeven dat het balanstotaal  is gedaald van 224k
1
 naar 218k euro. 

 

 Bij de activa zien we een verschuiving van de liquide middelen naar de vorderingen. De liquide middelen 

daalden van 204k naar 80k en de vorderingen stegen van 19k naar 139k. De penningmeester geeft aan 

dat dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke overdracht van vermogen naar het Harreveldfonds (voor 

een rentevaste periode van vijf jaar). Het doel hiervan is om via het fonds een beter rendement uit 

beleggingen te verkrijgen dan (gezien de extreem lage rentestand) haalbaar is uit een spaarrekening. 

Inderdaad is een rendement van 8 % gerealiseerd en daarmee heeft het KNHG extra financiële armslag 

gegenereerd. 
 

 Bij de passiva groeide het eigen vermogen van 158k naar 163k, en de schulden zijn gedaald: van 66k 

naar 55k. 
 

Baten en lasten: 
 

De staat van baten en lasten toont dat deze licht verbeterde financiële situatie een gevolg is van het feit 

dat de dalende baten zijn gecompenseerd door dalende lasten:  
 

De baten daalden van 347k euro naar 298k euro. 
  

 De inkomsten uit contributies (51k naar 52k) en abonnementen (9k naar 13k) zijn respectievelijk 

gestabiliseerd dan wel gestegen, in totaal van 67k naar 74k. Dit is 10k hoger dan begroot. Deze gunstige 

resultaten zijn helaas niet te danken aan een gestegen ledental, maar in hoofdzaak aan een verhoogde 

abonnementsprijs. De daling van het aantal leden van de afgelopen jaren (1170 leden in 2013; 1108 

leden in 2014) zette door. Bij het afsluiten van boekjaar 2015 waren er nog 1086 leden. Tussen 2004 en 

2015 is het ledental in totaal met 31% afgenomen. De daling op lange termijn blijft zorgwekkend, al lijkt 

deze in 2015 te stagneren (2%) 

 De inkomsten uit subsidies zijn gedaald van 278k naar 218k – 54k lager dan was begroot. Voornaamste 

oorzaak hiervoor is dat de subsidie van het Harreveldfonds 54k lager is uitgevallen dan begroot. De 

begrote subsidies voor junior redacteur en vervanging managing editor verschijnen niet op de 

Jaarrekening, omdat projectmedewerkers (die in dienst zijn van Huygens ING/KNAW) rechtstreeks 

uitbetaald worden aan het Huygens ING. 

 De subsidie van het KNAW is sinds 2009 gelijk gebleven (182k).  

 Tijdelijke subsidies zijn weggevallen: van het NWO voor Open Access tijdschriften (7k) en een leer-

werkplaatssubsidie van het Van Winterfonds (8k).  
 

Tegelijkertijd zijn de lasten aanzienlijk gedaald, van 363k naar 292k.  
 

 Dit is een stuk lager dan aanvankelijk begroot (357k).  

De daling in personeelskosten zijn het grootst, van 275k naar 206k. Dat is in de eerste plaats het gevolg 

van het wegvallen van tijdelijke personeelskosten (leerwerkplaats en managing director), waarmee 69k 

was gemoeid.  

De daling van de personele lasten wordt in negatieve zin enigszins gecompenseerd door gestegen 

materiële kosten (van 86k naar 86k en 20k hoger dan begroot).  
 

Materiële kosten: 
 

Over specifieke materiële kosten willen we nog de volgende opmerkingen maken: 
 

 De grootste tegenvallers op de begroting waren de redactiekosten BMGN (1k), de website historici.nl 

(2k), kantoorkosten (1k), congreskosten (6k), en in het bijzonder de vorig jaar besproken 

Toekomststrategie KNHG (15k). In de ogen van de kascommissie zijn deze uitgaven te rechtvaardigen 

omdat zij een noodzakelijke investering zijn om de vereniging levend te houden en te laten groeien. De 

post Toekomststrategie KNHG wordt gedekt door een ongeveer even hoge subsidie voor de 

ledencampagne. 

                                                           
1 Bedragen zijn naar beneden afgerond, naar duizendtallen.  
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 Tegelijkertijd merkt de commissie op dat in het bijzonder de post ‘congreskosten’ flink is overschreden en 

dat dat ook in 2014 het geval was (7k). Het in de begroting opgevoerde bedrag van €2.500 betreft echter 

alleen de kosten die het KNHG als organisatie maakt. De uitgaven worden mede gedekt door de post 

baten ‘congressen’ die € 7.316 belopen en slechts op €4.000 waren begroot. Tezamen met de begrote 

post van €2.500 dekken deze inkomsten de uitgaven. 

 Het exploitatietekort is teruggedrongen van 2k in 2013, 16k in 2014 naar exploitatieoverschot van 1k. 

Het tij lijkt te zijn gekeerd, ook omdat het eigen vermogen licht is gestegen van 158k naar 163k en de 

algemene reserve is gestegen van 75k naar 81k. Zo lijkt er sprake van een gezonde situatie te zijn. 
 

Ondersteunende fondsen: 
 

De kascommissie heeft tenslotte navraag gedaan naar de verhouding tussen het Harreveldfonds en het 

KNHG. Over het beheer van het vermogen van het KNHG door het Harreveldfonds zijn duidelijke 

afspraken gemaakt die in een schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd. Ook van het – minder 

vermogende – Van Arkelfonds ontvangt het KNHG steun. Het bestuur van het KNHG is gelijk aan het 

bestuur van het van Arkelfonds.  
 

Conclusie: 

Met inachtneming van deze kanttekeningen adviseert de kascommissie de leden akkoord te gaan met 

deze Jaarrekening. 
 

Lonneke Geerlings en Peter Romijn 

Den Haag, 17 oktober 2016.” 

 

 Goedkeuring jaarrekening 2015, Begroting 2017 en benoeming kascommissie 

De kascommissie adviseert de penningmeester onder dankzegging te dechargeren. De jaarrekening 2015 wordt 

door de Algemene ledenvergadering goedgekeurd, het bestuur wordt decharge verleend. 

De voorzitter dankt KNHG-leden Lonneke Geerlings en Peter Romijn voor hun zorgvuldige werk. KNHG-lid Tom 

Scheepstra biedt zich aan als opvolger van Lonneke Geerlings voor de kascommissie. Dit aanbod wordt door 

het bestuur in dank aanvaard. Peter Romijn blijft nog een jaar aan. 

De begroting 2017 wordt aldus door de Algemene ledenvergadering vastgesteld:  

Begroting KNHG 2017 
  

 Begroting 2017 Begroting 2016 

Baten 
  

Subsidie KNAW via Huygens ING 182.600 182.600 

Subsidie Harreveldfonds via Huygens ING voor stagiaires/vrijwilligers 6.000 5.000 

Subsidie Harreveldfonds vernieuwing website KNHG 8.572 0 

Subsidie Harreveldfonds Ledencampagne 10.000 15.000 

Subsidie Harreveldfonds KNHG Werkgroep Beroepsethiek 10.000 10.000 

Historicidagen 2017     

Subsidie Harreveldfonds Historicidagen 2017 23.000 23.000 

Historicidagen 2017 Overige subsidies 23.000   

Historicidagen Deelnamegelden  23.500   

Congressen     

Subsidie Harreveldfonds congressen 9.000 9.000 

Congressen Deelnamegelden 500   

Contributies 45.000 62.000 

Abonnementsgelden 16.500 
 Overige baten 500 3.000 

Rente belegging fonds Van Arkelstichting 8.000 8.000 

overige rente 125 700 

Totaal Baten 366.297 318.300 
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Lasten 
  

Doorbelaste kosten Huygens ING personeel 182.600 207.000 

Kosten subsidie KNHG aan Huygens ING* 45.000 18.500 

Doorbelaste kosten Huygens ING stagiaires/vrijwilligers 6.000 5.000 

Kosten vernieuwing website KNHG 8.572 0 

Kosten PR Ledencampagne 10.000 15.000 

Kosten KNHG Werkgroep Beroepsethiek 10.000 10.000 

Kosten Historicidagen 2017 69.500 23.000 

Congreskosten 9.000 2.500 

Bureaukosten (materiële lasten) 33.100 34.500 

Totaal Lasten 373.772 315.500 

   Exploitatiesaldo -7.475 2.800 

   

   

Uitsplitsing bureaukosten begroting 2017 begroting 2016 

Productie- porti- en drukkosten 19.000 22.500 

kantoorkosten algemeen 2.500 2.500 

Website BMGN 1.500 1.500 

redactiekosten BMGN 3.000 2.300 

Opmaken jaarrekening 2.100 2.100 

bestuur 2.000 600 

scholing 1.500 1.500 

PR KNHG  1.000 1.000 

bankkosten 500 500 

onvoorzien   
 

totaal 33.100 34.500 

 

 Leden en vaststelling contributie 2017 

In 2016 is een lichte daling van het ledenaantal te zien; ledenstand ultimo 2014: 1108, ultimo 2015: 1086; stand 

per 1-11-2016: 1067.  

De tarieven voor de contributie 2017 blijven ongewijzigd:  

-gewoon lidmaatschap mét gedrukt tijdschrift €70;  

-gewoon lidmaatschap zonder gedrukt tijdschrift €35;  

-student/senior lidmaatschap mét gedrukt tijdschrift €45;  

-student/senior lidmaatschap zonder gedrukt tijdschrift €20. 

 

4. Bestuurssamenstelling 

Huidig bestuur: prof. dr. S. Legêne (voorzitter); dr. J.J.B. Turpijn (secretaris); dr. J. J. Dankers (penningmeester); 

prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs); prof.dr. B. de Graaf (congressen); drs. M. Gosselink (musea); prof. dr. 

K.J.P.F.M. Jeurgens (archieven); prof.dr. C.G. Santing (redactievoorzitter BMGN - LCHR), Th. Smits, MA 

(promovendus bestuurslid). 

Prof.dr. C.G. Santing heeft afscheid genomen als redactievoorzitter BMGN-LCHR en heeft daarom het KNHG-

bestuur verlaten. Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met de benoeming van 

prof.dr. D.J. Wolffram als opvolger van Santing in het KNHG-bestuur. De algemene ledenvergadering gaat 

akkoord met zijn benoeming en verwelkomt hem in het bestuur.  
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5. Rondvraag  

Mineke Bosch vraagt het bestuur naar de relatie KNHG en Jong KNHG. Bestuurslid Smits legt uit dat Jong KNHG 

een werkgroep is van KNHG. Jong KNHG heeft geen eigen leden, maar wordt gevormd door jonge leden van 

KNHG. Er komt nog een statuut waarin de verhouding tussen KNHG en Jong KNHG wordt beschreven.  

Uitreiking Saskia Poldervaart Prijs en Werkgroep Andere Tijden Oeuvreprijs voor sociale geschiedenis  

‘Samenwerken voor Geschiedenis’, de slogan van het KNHG, wordt tijdens dit Jaarcongres op verschillende 

manieren uitwerking. Er is in deze bijeenkomst ook ruimte voor inbreng vanuit de leden zelf. KNHG-lid Bob 

Reinalda nam het initiatief tot het uitreiken van twee prijzen: de Saskia Poldervaart Prijs en de Werkgroep 

Andere Tijden Oeuvreprijs voor Sociale Geschiedenis, en sprak de laudatio’s uit. 

De Saskia Poldervaart Prijs wordt toegekend voor een bijzondere prestatie op het terrein van de sociale 

geschiedenis en/of een geëngageerde bestudering van sociale bewegingen in brede zin en werd uitgereikt aan 

Elise van Alphen.  

Tussen 1987 en 2007 stimuleerde de Werkgroep Andere Tijden de geschiedenisstudie van socialisme en sociale 

bewegingen in brede zin met bijeenkomsten die over vakontwikkeling en onderzoeksprojecten informeerden. 

De jury van de Werkgroep Andere Tijden Oeuvreprijs voor Sociale Geschiedenis, bestaande uit Florian 

Diepenbrock, Ulla Jansz en Bob Reinalda, bekroonde het oeuvre van iemand die zich op geheel eigen wijze voor 

de sociale geschiedbeoefening inzet: Barbara Henkes. 

6. Sluiting  

De voorzitter sluit de jaarvergadering om 17:00 uur, en dankt de aanwezigen. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7OKd79DQAhXHIsAKHUHGD28QFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Felisevanalphen&usg=AFQjCNFIme8SzpNBckTc5CaMZxOI_9g2kg&sig2=1GMfEZf5gnqnHX3t_IpZMA
http://www.rug.nl/staff/b.henkes/cv

