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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

5 november 2020 

Deelnemers:  

De leden van de Hoofdcommissie: H.E.M. Vrolijk (voorzitter) , C.W.A.M. van Paridon ( secretaris), J. 

de Muinck Keizer (penningmeester), T.R. Barnard, C.B.M. Thoen, B.F. Kwakman en W. van 

Blommestein. 

De bibliothecaris : R. Koot 

1.  Opening 

Hen Vrolijk, voorzitter, memoreert dat de jaarvergadering van het RLK gewoonlijk gehouden wordt in 

de tweede helft van het tweede kwartaal. De voor 3 juni 2020 geplande Algemene Ledenvergadering 

kon echter niet doorgaan. Sedert 10 maart gold wegens de Covid-19 pandemie een lock down. Net 

als andere gebouwen binnen en buiten het EUR-complex werd het Leeskabinet gesloten. 

Bijeenkomsten als een algemene ledenvergadering werden verboden enz. Later zijn de voorschriften 

wel enigszins versoepeld. De leden konden weer boeken lenen en terugbrengen, maar 

bijeenkomsten van enige omvang bleven aan allerlei beperkingen onderhevig en zijn inmiddels weer 

helemaal verboden. De Hoofdcommissie heeft daarom besloten de op 5 november geplande 

Algemene Ledenvergadering niet op de gebruikelijke wijze plaats te doen vinden. Overwogen is nog 

wel de vergadering dan digitaal te houden, maar de online-vergadermogelijkheden betekenen voor 

veel van onze leden een te grote beperking. Ook omdat er geen controversiële onderwerpen aan de 

orde zijn, heeft de Hoofdcommissie het volgende besloten en bij de toezending van de agenda aan 

de leden schriftelijk en per e-mail medegedeeld: 

a. De leden worden uitgenodigd eventuele op- of aanmerkingen naar aanleiding van de agenda 

en de daarbij behorende stukken, die vanaf 26 oktober met de agenda op de website staan 

en op verzoek worden toegezonden voor 5 november 2020 per e-mail of schriftelijk bij 

bibliothecaris Roman Koot in te dienen. 

b. De Hoofdcommissie houdt vervolgens een ‘papieren vergadering’ en neemt daarin namens 

de leden de noodzakelijke besluiten, uiteraard daarbij de reacties op het onder a. gestelde in 

aanmerking nemende.  

c. De notulen van die ‘papieren vergadering’ worden voor 1 december 2020 op de website van 

het RLK bekend gemaakt en worden op verzoek toegezonden. 

d. De genomen besluiten zullen op de eerstvolgende normale ledenvergadering ter 

bekrachtiging worden voorgelegd. 

Mevrouw L. Eschauzier-van den Bosch en de heer F. van den Ban hebben in mails aan het RLK 

laten weten dat zij met deze aanpak instemmen. Zij hebben geen bespreekpunten aangevoerd. 

Wel hebben zij de Hoofdcommissie en de medewerkers van het RLK een hart onder de riem 
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gestoken en de hoop uitgesproken dat de ongebruikelijke omstandigheden spoedig voorbij zullen 

zijn. Andere reacties zijn niet ontvangen.  

 

2.    Mededelingen 

De voorzitter gedenkt de sedert de vorige, op 22 mei 2019 gehouden vergadering aan de 

vereniging ontvallen leden:  

Overleden na 22 mei 2019  

Mevrouw I. Brons  

De heer G. Hulscher  

Overleden in 2020 

Mevrouw E.A. van Liere  

De heer H. van der Pols 

De heer C. Groenendijk  

Mevrouw E. Lieftinck-Borgers  

De heer Mr. J.A. van de Ven 

De heer J.M. Pigeaud 

De heer Drs. C.J. de Bruin 

De heer O.L.E. Jongman 

Mevrouw A. van der Meyde 

 

De corona-maatregelen treffen de samenleving , maar zeker ook het Leeskabinet flink:  

- alle lezingen met publiek werden geannuleerd 

- de bibliotheek is enige tijd gesloten geweest (16 maart tot 10 mei) 

- vanaf 11 mei werd een afhaal- en inleverpunt gerealiseerd 

- vanaf 2 juni was de bibliotheek weer open als “doorstroomlocatie” met beperkte 

dienstverlening; geen zitplaatsen. 

Desondanks is wel het volgende gedaan: 

- een leesclub (rond Anna Blaman), 

- een interview met Kristien Hemmerechts met zeer beperkt publiek; opgenomen en beschikbaar 

via ons YouTube kanaal 

- meer digitale nieuwsbrieven uitgebracht 

- een nieuwe vitrinetentoonstelling Worldviews: books of oppression and empowerment. 

 

Verder vermeldenswaard: 

- schilderij Gelderschekade door August Willem van Voorden verworven, dankzij een financiële 

schenking van het HC-lid Johannes de Muinck Keizer 

- schenking oude schrijfmachine van Heinz Polzer (zie ook de column door Willem Pekelder in 

NRC Handelsblad van 25 september) 

- diverse schenkingen boeken 

- er is veel inspanning geleverd om een van de voor de collectie ongeschikte magazijnen af te 

stoten en de collectie (inclusief vele oude schenkingen) te saneren en te verplaatsen. Verhuizing 

is in september afgerond.  

- m.b.v. stagiaire van Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) is een 

vitrine geplaatst bij ESHCC, waarin we boeken uit de collectie laten zien en de aandacht vestigen 
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op het RLK.  

- in juli begon het nieuwe hoofd collecties (Matthijs Holwerda), de afdeling van de UB waar ook 

het RLK onder valt 

- bibliothecaris Roman Koot schrijft een artikel over de Van Rijckevorsel bibliotheek voor het 

Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis en analyseert daarvoor de samenstelling van de 

boekencollectie 

Voor de inzet van de medewerkers en de bibliothecaris in deze moeilijke tijd bestaat veel 

waardering; dat geldt ook voor de vrijwilligers,  die i.v.m. de coronamaatregelen maar beperkt 

konden worden ingezet. 

 

Publiciteit 

In coronatijd is extra ingezet op de nieuwsbrief, om het contact met de leden warm te houden. 

Er verschenen enkele extra edities, met tips om digitaal bij te lezen, te kijken en te luisteren. Zie 

de links op de website. Om nog wat meer interactie te hebben, werd aan de lezers verzocht om 

aanbevelingen te doen: welk boek leest u en wilt u aanbevelen. Dat leverde een aantal 

interessante en verrassende tekstjes op. Ook enkele boekhandelaren gaven tips, op verzoek van 

de medewerkers van het RLK. 

Stagiaire Mohammed Abbadi heeft een publiciteitsstrategie opgezet om het RLK en met name de 

collectie Grenzeloos Lezen bij de (buitenlandse) studenten bekender te maken. Hij heeft ook 

gezorgd voor linnen tasjes. Bij de faculteit ESHCC is een vitrine geplaatst, waarin boeken uit de 

RLK-collectie zullen worden getoond. 

 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 22 mei 2019 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld conform de gepubliceerde tekst. 

 

4. Jaarstukken 

A. Het geïllustreerde Jaarverslag 2019 geeft een uitvoerige beschrijving van de gang van zaken 

het afgelopen jaar. Eén van de hoogtepunten was de formulering van een beleidsplan 2019-

2014.  

B. De Jaarrekening 2019 bevat geen verrassingen. Bij de samenstelling daarvan is wegens intern 

capaciteitsgebrek de hulp ingeroepen van een externe accountant. Gelet op de kosten wordt 

gehoopt dat de jaarrekening 2020 weer helemaal met eigen mensen kan worden opgesteld. 

De Hoofdcommissie acht dat verantwoord, omdat het RLK een kascommissie heeft.  

C. De Kascommissie, bestaande uit mevrouw Mr. M.M.A. Gerritzen-Gunst en de heer drs. A.B. 

Westra heeft de administratie in orde bevonden en de vergadering geadviseerd de 

voorgestelde jaarrekening goed te keuren.  

Het verslag van de Kascommissie, het Jaarverslag en de Jaarrekening zijn, zoals aangekondigd op 

de website ter inzage geweest en op verzoek toegezonden. Vragen zijn naar aanleiding daarvan 

niet gesteld; er zijn ook geen opmerkingen gemaakt. Het Jaarverslag en de Jaarrekening worden 

derhalve in de voorgestelde vorm vastgesteld. De Hoofdcommissie en haar leden worden 

gedechargeerd.  
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5. Kascommissie 

Mevrouw Gerritzen en de heer Westra hebben te kennen gegeven niet voor herbenoeming in 

aanmerking te willen komen. De Hoofdcommissie spreekt haar dank uit voor hun inzet 

gedurende vele jaren.  

Op het voorstel de heren A. Fokma en R.W. Sypkens te benoemen tot Kascommissie ter 

beoordeling van de jaarrekening 2020 is geen commentaar gekomen. Zij worden dus benoemd.  

 

6. Samenstelling Hoofdcommissie 

De termijn waarvoor de leden Thoen, Vrolijk, van Paridon, Barnard en Kwakman zijn benoemd 

loopt dit jaar af. Mevrouw Thoen heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming in 

aanmerking te willen komen. De anderen wel. De leden hebben geen commentaar geleverd, 

zodat besloten wordt mevrouw Thoen onder grote dankzegging ontslag te verlenen. De anderen 

worden herbenoemd.  

 

7. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

8. Sluiting  

De vergadering wordt gesloten.  


