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Het bestuur 

- In de zomer van 2006 kwam Cuny Holthuis-Buve het bestuur versterken. 

Omdat ze al langer met Paul Mantel samen het Bulletin verzorgde, kwam ze 

op voorspraak van Paul bij ons. Daar wij al sinds september 2005 een bestuur 

zonder voorzitter zijn, werd zij door ons gevraagd deze functie te willen 

innemen. Daarna kwamen wij overeen dat er een ‘gezicht naar buiten’ 

gezocht moest worden voor de functie van voorzitter. Uiteindelijk zegde 

Cuny toe als vervangend voorzitter te willen functioneren, voor de periode 

waarin deze bestuursfunctie nog niet ingevuld is. 

 

Bestuursvergaderingen 

- Het bestuur vergaderde 7 keer, steeds in een vergaderruimte bij Cogis in 

Utrecht. 

 

Activiteiten t.b.v. donateurs 

- In mei was er een open dag in Zuilen, waar sprekers van het NIOD, COGIS, 

en Chris van der Heyden ons toespraken. Er was een overweldigende 

belangstelling vanuit onze donateurs en introducés, de lezingen waren 

bijzonder interessant. Zeer geslaagd! 

- In oktober werd in het museum “Markt 12” in Aalten de tentoonstelling 

“Getekend geboren” geopend door minister mevrouw C.I.J.M.Ross-van 

Dorp, staatssecretaris van WVS. Bij de organisatie van deze tentoonstelling 

waren vanuit Herkenning, Paul Mantel en Rinke Smedinga nauw betrokken. 

- In november volgde hier een dag voor zowel genodigden als 

belangstellenden met een groot aantal sprekers die in verschillende 

workshops hun visie op het thema “Getekend geboren” gaven. De 

belangstelling was groot, er waren rond de honderd aanwezigen. 

Om diegenen die niet aanwezig waren ook deelgenoot te kunnen maken van 

deze lezingen, hebben wij aangeboden deze te bundelen en uit te geven.  

- De vrijwilligersdag, in november in Zwolle, mag ook zeer geslaagd worden 

genoemd en ook hier was een goede opkomst.  

 



 

De website 

- De noodzakelijke vernieuwing van de website komt maar moeilijk van de 

grond, dit blijkt veel voeten in de aarde te hebben. 

Bovendien kondigde Ruud Schouten, tot nu onze webmaster, aan per 2007 te 

willen stoppen met zijn vrijwilligerswerk. Hij droeg echter wel een opvolger 

in de persoon van Marcel van Empel voor, met wie we dan ook in zee zijn 

gegaan. Marcel werkt tegen een relatief lage vergoeding als webmaster. De 

website zal hopelijk begin 2007 zijn definitieve vorm krijgen. 

 

Het Bulletin 

- In 2007 zijn er weer vier Bulletins verschenen ondanks ziekte van de 

hoofdredacteur.  

Met een omvang van 28 pagina’s en een gevarieerde inhoud blijkt het 

Bulletin nog steeds hèt communicatiemiddel naar onze achterban te zijn.  

 

Andere vermeldenswaardige gebeurtenissen   

- Op de Open Dag 7 mei in Zuilen werd Gonda Scheffel geridderd i.v.m. haar 

werkzaamheden voor Herkenning.  

- Op verzoek van het ministerie van VWS is een onderzoek naar de 

mogelijkheden van een Open Archief op internet is gestart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


