(Concept) Verslag Algemene Ledenvergadering KNHG
Dinsdag 8 december 2020, 13:00-14:00 uur
Locatie: Online via Zoom
De jaarvergadering wordt geleid door prof.dr. H. te Velde (voorzitter KNHG bestuur). Van het KNHG-bestuur
zijn tevens aanwezig: D. Alkemade, MA (Jong KNHG), prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs), dr. J.J. Dankers
(penningmeester), dr. K.J. Fatah-Black (secretaris), drs. M. Gosselink (musea), prof.dr. I.B. Leemans
(congressen), prof.dr. D.J. Wolffram (BMGN-Low Countries Historical Review). Notulist is Caroline van Vliet,
medewerker van het KNHG-bureau.
Afwezig met bericht: drs. M.L. Engelhard (archieven)
Er zijn 27 KNHG-leden aanwezig.

1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Er is een
aanvulling op de agenda. Bij punt 7 wordt toegevoegd de Verklaring van 4 december t.a.v.
aantasting van het pand van The Black Archives. De agenda wordt vastgesteld.
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Mededelingen
Nieuwjaarsborrel 2021
Naar verwachting zal het ook begin 2021 niet toegestaan zijn om live bijeenkomsten te organiseren.
De nieuwjaarborrel 2021 wordt daarom voorlopig uitgesteld. Gezien het sociale karakter van deze
bijeenkomst vindt het bestuur een online borrel geen goed alternatief.
Jubileum 2020
Door de Corona pandemie is het jubileumjaar heel anders verlopen dan was gepland. De geplande
jubileumlunches zijn vervangen door online webinars. Het jubileumfeest is uitgesteld tot 1 juli 2021
(onder voorbehoud). Het jubileumnummer van BMGN-Low Countries Historical Review komt in juni
2021 uit en niet in februari, zoals eerder was aangekondigd. Het eerste nummer van jaargang 2021
wordt een regulier nummer. Wiersma meldt de aanwezigen dat men de brievenbus de komende
weken in de gaten moet houden.
Er zijn geen verdere mededelingen.
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Notulen van de vorige Ledenvergadering, 29 november 2019 (bijlage 1)
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van en over de notulen. Ze worden goedgekeurd met dank
aan de notulist.
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Financiën
• Verslag Kascommissie (bijlage 2)
De kascommissie, bestaande uit KNHG-leden Lauren Lauret en Frans Groot, heeft de jaarrekening
2019 bekeken. Het KNHG-bureau was vanwege de corona pandemie gesloten, daarom heeft de
kascommissie via telefonisch en digitaal overleg vragen en onduidelijkheden besproken. Lauren
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Lauret brengt verslag uit van de bevindingen van de kascommissie over de Jaarrekening 2019. Zie
hieronder het ondertekende verslag van de kascommissie:
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• Goedkeuring Jaarrekening 2019 (Bijlage 3)
De kascommissie concludeert dat de financiën van het KNHG op orde zijn en dat de Jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de activiteiten van het KNHG. Zij dankt de penningmeester en het KNHGbureau voor het werk en adviseert de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan met de
Jaarrekening 2019 en het bestuur decharge te verlenen. De ALV volgt dit advies op.
• Begroting 2021 (bijlage 4)
Ter vergadering wordt door Wiersma de begroting 2021 via het scherm gedeeld met de aanwezigen.
Op de vraag van KNHG-lid Susan Legêne of de Historicidagen 2021 financieel gedekt zijn, antwoordt
Wiersma dat twee partners een financiële bijdrage hebben toegezegd en dat er nog verzoeken
uitstaan voor een sponsor en enkele fondsen. Wanneer deze verzoeken positief beoordeeld worden
is de financiering rond. Te Velde stelt dat de Historicidagen geen online bijeenkomst zal worden. Als
een live bijeenkomst in augustus 2021 niet mogelijk is wordt het evenement uitgesteld naar 2022. In
maart/april van 2021 wordt hierover een besluit genomen.
KNHG-lid Kayleigh Goudsmit informeert hoe het bedrag bij categorie H7 (Fondsenwerving/legaten)
besteed wordt. Wiersma antwoordt dat dit bedrag is gereserveerd voor het inwinnen van advies
(notariskosten) en acties rond fondsenwerving. Zij noemt het Factsheet doneren en de publicatie
van enkele brochures n.a.v. het onderzoek van een stagiair.
De begroting 2020 laat een positief saldo zien van 29 euro (zie hieronder).

3

De Algemene Ledenvergadering heeft geen verdere vragen en stemt in met de begroting 2021. De
voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen en het Harreveldfonds voor de jaarlijkse subsidie.
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• Benoeming nieuwe kascommissie
De penningmeester en de aanwezige KNHG-leden danken Lauren Lauret en Frans Groot voor hun
zorgvuldige werk. Lauren Lauret moet na twee jaar aftreden als lid van de kascommissie. KNHG-lid
Laura Brinkhorst biedt aan deze taak op zich te nemen voor de komende twee jaar. Dit aanbod
wordt in dank aanvaard. Frans Groot blijft nog een jaar aan.
• Tarieven contributie 2021
De tarieven voor de contributie 2021 blijven gelijk ten opzichte van 2020. Van Vliet geeft een
overzicht van de stand van de leden. Dankzij de inspanningen van Jong KNHG is in 2019 en 2020 een
groot aantal nieuwe studentleden geworven, waardoor het ledental momenteel ruim 1100
bedraagt. Helaas zijn er per 2021 ook veel opzeggingen (voor een groot deel studentleden die het
kennismakingslidmaatschap niet omzetten naar een betaald lidmaatschap), zodat naar verwachting
het ledental in 2021 rond de 1000 zal liggen. Te Velde constateert dat het positief is dat het KNHG
jonge leden aantrekt. Het betekent dat het KNHG een vereniging is die ook jongeren aanspreekt.
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Bestuurssamenstelling
Huidig bestuur: prof.dr. H. te Velde (voorzitter); dr. J.J. Dankers (penningmeester); Dr. K.J. FatahBlack (secretaris); prof.dr. C.A.M. van Boxtel (onderwijs); drs. M.L. Engelhard (archieven); drs. M.
Gosselink (musea); prof.dr. I. Leemans (congressen); D. Alkemade (MA) (Jong KNHG); prof.dr. D.J.
Wolffram (voorzitter redactie BMGN - LCHR).
Per november 2020 treedt af en is herkiesbaar: prof.dr. D.J. Wolffram (voorzitter redactie BMGN LCHR). Deze herkiesbaarheid is voor één jaar omdat het bestuurslidmaatschap gekoppeld is aan de
functie voorzitter redactie BMGN-LCHR. Het voorzitterschap loopt af per november 2021. De
Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Wolffram voor een jaar.
Wolffram en Te Velde danken de leden voor het vertrouwen.
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Werkgroepen KNHG
• Jong KNHG
Tom Scheepstra is inmiddels anderhalf jaar voorzitter van Jong KNHG. Bij zijn aantreden stelde hij
dat Jong KNHG, dat toen 3 jaar bestond, een nieuwe fase inging. De missie is nog meer jongeren
(m.n. studenten) bekend te maken met Jong KNHG en KNHG. Er is actief begonnen met campagne
voeren, op sociale media via twitter en instagram, door middel van het plaatsen van advertenties en
door het (blijven) organiseren van activiteiten speciaal gericht op jongeren. In 2020 heeft dat geleid
tot een groot aantal nieuwe leden, die via een gratis studentlidmaatschap een jaar kennis kunnen
maken met het KNHG. De verwachting is dat een aantal van hen lid wil blijven na afloop van deze
kennismakingsperiode. Over enkele jaren zal duidelijk worden welk effect deze aanpak heeft.
Intussen worden voor 2021 tal van initiatieven ontwikkeld, zoals het organiseren van een inhoudelijk
panel en sociale activiteiten op de Historicidagen in samenwerking met studenten van de EUR. Ook
wordt de samenwerking met studieverenigingen, met historische tijdschriften en met andere
organisaties verder onderzocht. Tom Scheepstra besluit zijn presentatie met een oproep aan alle
aanwezigen om een nieuw lid aan te brengen en dit jaarlijks te herhalen, zodat het ledental van het
KNHG op peil blijft. Te Velde spreekt zijn waardering uit voor het werk van Jong KNHG en stelt dat
het een uithangbord is voor wat het KNHG wil zijn.
• Verklaringen
Te Velde legt uit dat dit onderwerp een follow up is van de discussie die tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 2019 is gevoerd. Toen werd geconcludeerd dat het uit doen gaan van
verklaringen door het KNHG een onderdeel is van de rol als belangenbehartiger van het historische
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veld. Besloten is toen om een werkgroep te vormen die de mogelijkheden en voorwaarden hiervoor
nader ging onderzoeken. Dit heeft geleid tot het voorliggende memo, dat een stappenplan bevat
om, wanneer zich een situatie voordoet, tot een uitspraak te kunnen komen. Te Velde verwijst naar
de recente verklaring naar aanleiding van het bekladden van het pand van The Black Archives. Te
Velde benadrukt dat de keuze in welke gevallen en hoe naar buiten te treden weloverwogen
gemaakt moet worden. Het stappenplan biedt daar houvast bij. De ALV hoeft deze memo niet
formeel goed te keuren, stelt Te Velde. Hij nodigt de ALV uit om commentaar van welke aard ook te
uiten dat het bestuur in dit proces mee kan nemen. Op de vraag of het plaatsen van een verklaring
op de website voldoende is om mee te doen in het publieke debat antwoordt Te Velde dat
verklaringen ook via een persbericht en via de social media kanalen van het KNHG verspreid worden.
In sommige gevallen is het tevens te overwegen om er een aparte discussie aan te wijden (bijv. via
een webinar). Gevraagd wordt naar de procedure om te komen tot een verklaring. Kunnen leden
zich tot het bestuur richten als ze willen dat het KNHG zich ergens over uitspreekt? De voorzitter
stelt dat leden zich sowieso met belangrijke kwesties tot het bestuur kunnen wenden, het zal in de
praktijk echter soms lastig zijn om direct te reageren. De ervaring leert dat er meteen gehandeld
moet worden op het moment dat een kwestie actueel is. Krijn Thijs, een van de leden van de
werkgroep, vult aan dat in de werkgroep gesproken is over initiatief vanuit KNHG-leden. De
conclusie was dat de aanleiding voor een verklaring vaak heel actueel is, waardoor er weinig tijd is
voor breed overleg. Daarom zullen verklaringen veelal vanuit het bestuur komen. Het KNHG-bestuur
moet het wel unaniem eens zijn over het uitbrengen van een verklaring. Hij pleit ervoor om op een
goed zichtbare plek (de website) leden aan te moedigen om zelf kwesties naar voren te brengen en
daarbij een contactadres te vermelden. Het uiteindelijke besluit of er al dan niet iets mee gedaan zal
worden ligt bij het KNHG-bestuur. Afgesproken wordt dat het bestuur op de Algemene ledenvergaderingen verantwoording aflegt aan de leden over de binnengekomen kwesties (hoeveel en
waarover) en de besluitvorming (waarom wel of juist geen reactie). Desgevraagd wordt uitgelegd dat
Jong KNHG geen eigen verklaringen doet uitgaan, maar dat middels hun vertegenwoordiger in het
bestuur meegedacht wordt. Te Velde sluit dit agendapunt af en dankt de leden voor hun inbreng.
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Beleidsbeïnvloeding KNHG
• Reactie op het wetsvoorstel aanpassing Archiefwet 1995 en Brief aan Minister
Ollongren

In 2020 heeft het KNHG-bestuur twee keer op beleidsniveau gereageerd op punten die raken aan
het vakgebied. Het eerste betrof een reactie op het wetsvoorstel om de Archiefwet uit 1995 aan te
passen aan digitale ontwikkeling.
In een brief aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) pleitte het KNHG
voor meer historische expertise in de door haar ingestelde commissie slavernijverleden. In reactie
schreef de minister dat ze de brief naar de commissie zou doorsturen. Wiersma meldt dat dezelfde
brief op initiatief van het bestuur ook naar de voorzitter van de commissie is gestuurd. De commissie
heeft nog niet gereageerd. Bestuurslid Martine Gosselink vult aan dat zij (en Alex van Stipriaan) in de
regiegroep voor de verkenning slavernijverleden in Amsterdam zitting heeft, en dat zij beiden door
de minister zijn gevraagd om vakgenoten op dit gebied als sleutelfiguren te betrekken bij de dialoog.
Te Velde stelt dat dit in zekere zin een reactie is op het advies van het KNHG, zonder zich direct tot
het KNHG gericht te hebben. KNHG-lid Susan Legêne oppert hen uit te nodigen om een sessie te
organiseren op de Historicidagen 2021.
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W.v.t.t.k. en sluiting
Er worden geen verdere punten ter tafel gebracht. Te Velde sluit de vergadering om 14.08 uur. Hij
dankt de aanwezigen voor hun inbreng.
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