
Verslag online ledenvergadering 14 december 2021 
 

Aantal deelnemers 19 inclusief 6 bestuursleden. 

 

1. Opening   

Liesbeth opent de vergadering als waarnemend voorzitter en legt uit dat zij de 

voorzittershamer zal overnemen van René, die herstellende is van een hersenbloeding, 

maar nog wel andere bestuurstaken wil blijven doen. 

Het zal een korte Zoom vergadering worden.  

 

2. Ingekomen stukken en aanvullingen agenda 

Er zijn geen ingekomen stukken of aanvullingen 

 

3. Installatie bestuur 

 

Zoals bij de opening al aangekondigd neemt Liesbeth het voorzitterschap op zich. 

De drie nieuwe bestuursleden, Tom Schulpen, Kathleen Warners en Jeroen 

Robbertsen hebben zich al voorgesteld in de uitnodigingsmail en de vergadering 

wordt verzocht in te stemmen met hun benoeming. Door te klappen voor het scherm 

zijn de leden akkoord gegaan. 

Daarna is verzocht om akkoord te gaan met de benoeming van Liesbeth de Ruijter 

als voorzitter. Ook hiermee is de vergadering akkoord gegaan. 

Het bestuur bestaat nu uit René Mentink, Joop Hox en bovengenoemde personen.  

4. Notulen ledenvergadering 2019 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ledenvergadering van 27 juni 2019, 

die derhalve worden goedgekeurd.  

 

5. Jaarverslag 2019 

Door oud-secretaris Willem Campschreur wordt het volgende overzicht gegeven. 

  

 2019 was een goed jaar, een normaal jaar, waar je nu met een beetje weemoed op 

 terugkijkt. Hij wil het niet hebben over formele zaken, beleid noemen van alle 

 medewerkenden en organisaties e.d. Ook niet op de wederkerende activiteiten zoals 

 poëzieprijsuitreiking  met als thema ‘De Nacht’, alle SOOP-lezingen of de Bulletins. 

 De volgende onderwerpenworden wel expliciet besproken: 

 Filmfestival: o.a. film van Irma Wijsman/Patrick MInks over acteur Michel van 

 Dousselaere die leed aan progressieve afasie en een paar maanden geleden is 

 overleden (26-7); over film Willemiek Kluijfhout met o.a. L’amour des moules en een 

 preview van haar nieuwe docu over het seksleven van de oester, eind oktober 

 verschenen als The Taste of Desire. Wij waren er dus vroeg bij. 

 Muziek: een mix van klassieke muziek van het Libero Strijktrio met Schubert, 

 Beethoven en Kodaly in het Occohofje; en een heerlijk Bluesconcert in het Crea Café 

 van Gumbo & The Monk. 

 Literatuur: Afgeladen Hortuszaal voor thema blindheid met Hannes Wallrafen over 

 zijn boek De blinde fotograaf en Peter Delpeut met de roman In het zwart van de 

 spiegel, waarin de hoofdpersoon ook een soort blindheid krijgt; het tweede thema was 

 biografie met Jos Verstegen over de biografie van de psychiater Keilson; aangevuld 

 met poëzie van Gerry van der Linden. 

 

 



Theater: in 2018 succesvolle kindervoorstelling maar in 2019 ging het minder goed. 

De Wereld & Ko had een geweldige scenarist en dito regisseur maar er kwamen 

slechts zo’n 35 mensen. Dat leidde tot bezinning op voortzetting van dit experiment. 

 Atelierbezoek: Beeldhouwster/animalier Hetty Heyster die bronzen beelden maakt, 

 ook veel in Artis, leidde ons door haar atelier waarna we in het SOOP-café een video 

 zagen van de wordingsgeschiedenis van een nijlpaard. Zeer indrukwekkend. 

  

Tot slot draagt Willem het gedicht Oude Dames voor van Patty Scholten, die in 1993 

winnares was van de Plantage Poëzieprijs. Ze trad in 2016 nog op tgv ons 25-jarig 

bestaan. Zij overleed in 2019 op 73-jarige leeftijd.  

 

 

6. Jaarverslag 2020 

Dit jaarverslag heeft een totaal andere toonzetting dan het verslag van 2019. Door de 

Corona ellende moesten bijna alle geplande activiteiten worden afgezegd of ingekort. 

Aan de hand van 6 sheets worden de wel gerealiseerde plannen door Tom Schulpen 

getoond.  

Bestuur en Beleid: Secretaris Willen Campschreur trad af en twee nieuwe leden 

(Tom Schulpen en Jeroen Robbertsen) traden toe. Er werd 6 maal vergaderd, waarvan 

drie maal via Zoom. De geplande contributieverhoging werd uitgesteld naar 2021. Er 

werd geen jaarvergadering gehouden vanwege corona. Er werd gestart met een 

digitale nieuwsbrief. Onze oud-penningmeester Fred IJsebrands overleed helaas in 

maart. Op 1 januari hadden wij 528 leden, op 31 december 531. 

Film: Het filmfestival kon eind februari nog wel doorgaan met 6 prachtige en 

indringende documentaires van Marjoleine Boonstra met als thema Herinnering.  

De producent Memphis Films bood eind mei alle leden gratis online toegang tot hun 

producties, waarvan door velen dankbaar gebruik is gemaakt. 

Literatuur/ Poëzie: De Plantage Poëzie Prijs uitreiking kon in september wel 

doorgang vinden, maar in afgeslankte vorm. In de kerkzaal van het Luther museum 

mochten 45 toeschouwers dit evenement met als thema ‘Kringloop’ bijwonen. Er 

waren 174 inzendingen van 91 dichters. Voor de jury, onder leiding van Jos van Hest 

en Liesbeth de Ruijter, een grote klus. Uiteindelijk werd Joop Alleblas de winnaar met 

zijn gedicht ‘Het vermoeden van oorlog’. Hij ontving een kunstwerk van fotograaf 

Gerrit Alink als prijs. 

Het “Plantagegedicht” dat ieder maand in de vitrine van Desmet wordt opgehangen is 

gelukkig coronaproof. 

Helaas waren er geen literaire middagen 

Theater: Er waren geen theatervoorstellingen 

Muziek: Eén keer kon er een muziekactiviteit worden georganiseerd, zij het buiten in 

de tuin van het Freedom Lab aan de Plantage Middenlaan. Het Kobra ensemble, 

bestaande uit 7 jonge dames, zong a capella en prachtig repertoire voor ruim 50 

enthousiaste luisteraars. 

Wandelingen: Begin maart kon de Theo Thijssen wandeling van Peter Paul de Baar 

nog plaats vinden evenals de historische wandeling van Joop Hox en Edith de Leeuw 

eind augustus. Op basis van deze informatie werd begin 2021 het onder regie van 

Jeroen Robbertsen zo succesvolle boekje “Een wandeling door de Plantage” aan alle 

leden gestuurd.  

De geplande wandeling door het arboretum van het gedenkpark de Nieuwe Ooster met 

een bezoek aan uitvaartmuseum Tot Zover ging niet door. 

Activiteiten met derden: Helaas is er slechts één SOOP/VvdP lezing gehouden en 

wel van Yvonne Kroonenberg over haar boek God in Amerika.   



Het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark met de Plantage-Weesperbuurt 

Vereniging ging  wegend lockdown niet door. De subsidie van de gemeente mochten 

we houden en op een later moment gebruiken. 

 

7. Financiële jaarverslagen 2019 en 2020 en verslag kascommissie. 

Aan de hand van enkele sheets geeft Joop Hox een inkijkje in de financiële situatie. 

De twee kascommissarissen Resalieke Vlieger en Rube van Poelgeest verblijven in het 

buitenland, maar hebben hun conclusie op papier gezet. Dit wordt door Joop 

voorgelezen. De kascommissie keurt de financiële verslaggeving en de achterliggende 

documentatie goed.  

Hierna worden de penningmeester en het bestuur gedechargeerd en opnieuw benoemd 

onder ‘zichtbaar’ applaus.  

 

8. Benoeming kascommissie 

Nu de termijn van Rube er op zit word Jan Beelen zijn opvolger. Resalieke Vlieger zal 

nog 1 jaar plaatsnemen in de commissie. 

 

9. Rondvraag 

• Door Els Hardewijn wordt gevraagd naar de voortgang van het project ‘Jong in 

de oorlog’. Willem legt uit dat de 17 interviews in boekvorm zullen 

verschijnen onder redactie van hem en Ester Wouthuyzen, uitgegeven door 

Boom. De streefdatum is mei/juni 2022. Voor leden van de vereniging zal een 

gereduceerd tarief gelden. 

• Michel van Wijk spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen die het 

bestuur verricht in deze lastige tijd en hoopt dat we in 2022 elkaar weer fysiek 

kunnen ontmoeten. Liesbeth kan hem direct tegemoetkomen want wij plannen 

een nieuwjaar ontmoeting met alle leden op zondag 9 januari om 16.00 uur op 

het Artis plein. Er zal drank en spijs aanwezig zijn, alles informeel, maar wel 

volgens de corona maatregelen. 

 

10. Sluiting 

Liesbeth sluit de vergadering met het verzoek om stil te staan bij degenen die zich 

eenzaam zullen voelen tijdens de feestdagen en met een oproep: Zorg Voor Elkaar. 

  

 

 


