NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010
Zaterdag 20 maart 2010 vond de algemene ledenvergadering van de Vestdijkkring plaats in
de Vestdijkzaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam op het Oosterdokseiland. Er waren
circa tien leden aanwezig en een voltallig bestuur.
Opening
De voorzitter heette de aanwezigen van harte welkom in de Vestdijkzaal.
De vergaderstukken voor deze vergadering verschenen op de website en lagen tevens een uur
voor aanvang in de zaal ter inzage.
Voorts kondigde hij aan dat na het huishoudelijke gedeelte de vertoning zal plaatsvinden van
het op DVD verschenen portret van Simon Vestdijk in de serie Literaire ontmoetingen met
H.A. Gomperts, waarbij documentairemaker Hans Keller zijn ervaringen rond het
vervaardigen van dit portret met ons zal delen.
Mededelingen en ingekomen stukken
Er waren geen mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen algemene ledenvergadering 2009
Er waren geen opmerkingen van inhoudelijke aard over de notulen van de algemene
ledenvergadering 2009. Deze werden met dank aan de secretaris vastgesteld.
Jaarrede voorzitter
De voorzitter refereerde aan het symposium De toekomst der religie en noemde dit een
hoogtepunt. Een dieptepunt was het overlijden van Ria Albers in oktober 2009. Voor de
Vestdijkkring is zij vanaf de oprichting van enorm belang geweest, niet alleen door haar vele
organisatorisch en secretarieel werk voor de Kring en de vele bijeenkomsten, maar ook door
het aanleggen en bijhouden van haar archief dat nu aan de Kring is overgedragen en
natuurlijk voor haar nooit eindigend enthousiasme over het werk van Vestdijk.
Verder stelde hij dat ook dit jaar Vestdijk weer op veel manieren aan de orde kwam.
Zo verscheen een hoofdstuk uit de roman Duits Dienstmeisje in de serie Literaire Juweeltjes
en de Mahlerstukken van Vestdijk werden heruitgegeven in het kader van het Mahlerjaar.
Ook maakt Vestdijk deel uit van de serie Literaire Ontmoetingen die op DVD werd
heruitgegeven en in het net heropende Letterkundig Museum begint de tentoonstelling over de
wording van literaire teksten met Kind tusschen vier vrouwen, waarbij achtereenvolgens het
handschrift, het typen en de gedrukte tekst getoond worden.
Vestdijk was weer op vele manieren aanwezig en ook komend jaar wordt er weer een boeiend
Vestdijkjaar verwacht, waarin ongetwijfeld weer nieuwe kanten van zijn leven en werk
ontdekt zullen worden.
Bestuursverkiezingen
Hank Ort was dit jaar aftredend, maar voor herverkiezing beschikbaar. Het bestuur had
Wilbert van Walstijn voorgedragen als bestuurslid i.v.m. de vacature die ontstaan is door het
overlijden van Ria Albers. Er waren geen tegenkandidaten, zodat Hank Ort en Wilbert van
Walstijn bij acclamatie verkozen konden worden.

Jaarverslag Vestdijkkring 2010
Het jaarverslag werd voor kennisneming aangenomen. Er werd stilgestaan bij de financiën
van de kring, waarbij de noodzaak van het terugdringen van de kosten aan de orde kwam.
Gerichte acties zijn het terugbrengen van de kosten van de kroniek en de grote bijdrage van de
Vestdijkkring aan Harlingen.
Website
Henk Terhell stelde zich beschikbaar als webmaster voor de website van de Vestdijkkring
www.vestdijk.com Alle actuele informatie zal daarop worden gepubliceerd. Verder zal de
website heringericht worden.
Ina Dammanprijs
Tot op heden zijn er geen inzendingen ontvangen, zodat de vraag rees of er wel doorgegaan
moet worden met de koppeling van de Ina Dammanprijs aan de Anton Wachterprijs. Het
bestuur zal een en ander in overweging nemen en kijken naar een andere invulling.
Vestdijkkroniek
Het themanummer kroniek # 115 zal later verschijnen dan de planning was. Medeoorzaak
hiervan is het wachten op een proefdruk.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Mevrouw Vestdijk en Dick Vestdijk hebben samenwerking toegezegd met het verzamelen
van materiaal voor de beeldbank op de website.
Sluiting
De voorzitter bedankte de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sloot de vergadering
om 14.45 uur.
.

