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1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen van de Algemenen Ledenvergadering 2014
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2014 worden goedgekeurd en vastgesteld.
4. Terugblik en toekomstplannen door de voorzitter
Opgenomen in Historica nummer 2 (2015).
5. Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling is gevormd en de leden van het Comité wordt gevraagd zich o.a. in te
zetten als ambassadeur van onze vereniging. Zo krijgen ze drie exemplaren van Historica om ons
tijdschrift onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen. Tevens zal het bestuur, waar nodig,
vragen voorleggen aan de leden van het Comité van Aanbeveling.
De aanwezigen doen voorstellen om PR in te zetten voor de aanwas van nieuwe leden. Ze verzoeken
het bestuur te onderzoeken of sponsoring mogelijk is (bijvoorbeeld voor een themanummer van
Historica). De aanwezigen juichen het toe dat de website vernieuwd wordt en vinden dat er vooraf
goed nagedacht moet worden over wat de vereniging met de website wil bereiken. Kan Historica
bijvoorbeeld digitaal beschikbaar komen, kan de website up te date worden gehouden door een
aparte redactie in het leven te roepen, kan er een nieuwsbrief via de website worden verzonden aan
leden etc.? De aanwezigen verzoeken het concept PR plan aan de leden te mailen, zodat ze mee
kunnen denken over de inhoud en de uitvoering.
6. Financiën
De resultatenrekening 2014 en de begroting 2015 worden uitgedeeld en besproken. De
kascommissie geeft aan dat de stukken er prima en overzichtelijk uitzien en doen de aanbeveling om
het eigen vermogen te gebruiken om de tegenvallende contributiegelden (door het teruglopend
aantal leden) op te vangen.
De penningmeester en secretaris werken samen om niet betalende leden aan te sporen hun
contributie te voldoen. De ledenlijst is geschoond. De vereniging telt nu 195 leden (personen) en 30
instellingen (zij ontvangen Historica). De losse verkoop van Historica valt tegen.
In de begroting zijn de kosten voor de nieuwe website nog niet meegenomen. De begroting wordt
goedgekeurd.
Leden kascommissie worden benoemd.
7. Rondvraag en sluiting
De vergadering wordt gesloten.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering houdt Manon van der Heijden een lezing over haar
boek Misdadige vrouwen: Criminaliteit en rechtspraak in Holland 1600-180. Na de algemene
ledenvergadering spreekt Frank Meijer over het Wikipedia project.
Vervolgens wordt de winnaar van de Johanna Naberprijs 2015 bekend gemaakt. Laura Nys wint de
prijs met haar scriptie Liefde, lijden en verzet. Emotionele (tegen)praktijken in het
Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (1927-1941).

