
Jaarverslag 2013 van de Stichting VHV. 

Het bestuur. 
Een wijziging  betrof het aftreden van de  voorzitter, Jaap van der Linden. Hij gaf ruim 15 jaar leiding 
aan de VHV en deed dat op een bijzondere manier. Altijd bij bestuursvergaderingen en ook bij de 
vriendenbijeenkomsten met een kleurrijk verhaal uit zijn lange  vakbondsverleden.  ”Anekkedote” 
noemde Jaap  dat. Jaap had zelf al aangegeven dat een opvolger hem goed zou uitkomen en dat is 
per 1 januari 2013 met algemene instemming Lodewijk de Waal  geworden. 
Van Jaap is op 12 januari afscheid genomen in een volle bondsraadzaal waar hij een ontroerende 
afscheidsspeech hield. Van het bestuur ontving hij als afscheidscadeau de ingebonden exemplaren 
van 25 jaar Nieuwsbrieven en bloemen voor hem en zijn vrouw Riet. 
Jeroen Sprenger hield daarna goed verhaal over de vernieuwde website. 
Het bestuur werd diep getroffen door het plotseling overlijden van bestuurslid Ed Sarton op 21 juli. 
Ed, 66 jaar oud, was pas enige jaren met pensioen. Samen met zijn vrouw Mieke had hij een huis 
betrokken in Ermelo. Helaas heeft hij veel te kort mogen genieten van zijn nieuwe omgeving. 
Het bestuur kwam vijf keer bijeen. Altijd op een vrijdagmorgen  en te gast bij FNV Bouw in Woerden. 
Floor van Gelder, werkzaam als beleidsmedewerker en intermediair kleine bonden bij de FNV en 
historica is in november toegetreden tot het bestuur. 
Aan het eind van 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Lodewijk de Waal (voorzitter). 
Jan van Hoof (penningmeester). 
Willem de Vrind ( secretaris). 
Ans Bakker-ten Hagen. 
Floor van Gelder. 
Kees van Kortenhof. 
Henk Muller. 
Wolter Muller. 
Gijs Wildeman. 
 
Vriendenbijeenkomsten. 
In het verslagjaar vonden er twee vriendenbijeenkomsten plaats. 
Op 20 april in De Burcht met als onderwerp “Een nieuw leven voor het poldermodel?”. Paul de Beer 
was de inleider en Jannie Mooren, algemeen secretaris van de Stichting van de Arbeid, gaf de actuele 
situatie van het sociaal overleg weer. Er waren ruim 60 aanwezigen die veel inhoudelijke 
opmerkingen maakten. 
Op vrijdag 1 november, voor het eerst  in het bestaan van de VHV niet op een zaterdag, was de VHV 
te gast bij het Katholiek Documentatiecentrum(KDC) in Nijmegen. Er werden lezingen gehouden door 
drs.Ramses Peters, historicus en archivaris van het KDC en Marijn Alofs, historicus en oud-bestuurslid 
van de Stichting Vakbondsarchief Nijmegen. Beide lezingen belichtten verschillende aspecten van de 
geschiedenis van de katholieke vakbeweging in Nijmegen. Daarna kregen de ruim 50 aanwezigen een 
rondleiding door het imposante archief. 
 
De Nieuwsbrief en redactie. 
Na 25 jaar vier maal per jaar de Nieuwsbrief op papier te hebben uitgebracht, stopten we er mee. 
De vernieuwde website deed als informatiebron zijn intrede. De Nieuwsbriefredactie werd 
websiteredactie. 
De redactie, aangevoerd door Jeroen Sprenger, zocht aanvankelijk de juiste formule. Het vereist een 
andere werkwijze. Uiteindelijk komt er elke 14 dagen een nieuwsbrief uit. De vrienden kunnen zich 
abonneren door hun e-mail adres op te geven. Omdat het aantal geïnteresseerden toch aan de lage 
kant bleef, heeft het bestuur iedereen een promotiekaart toegestuurd. Dat leverde een stijging tot 
circa 50% op, maar we zijn er nog lang niet. 
Overigens, niet alleen vrienden kunnen zich abonneren maar ook andere belangstellenden. 



De redactie kwam en komt vier keer per jaar bijeen. 
De samenstelling van de redactie is als volgt: 
Jeroen Sprenger. 
Jacques van Gerwen. 
Piet Hazenbosch. 
Annelis KleinBennink. 
Kees van Kortenhof. 
Harry Peer. 
Willem de Vrind. 
 
Regiowerk 
Het regiowerk komt op elke bestuursvergadering aan de orde. Het regiowerk is essentieel, maar ook 
kwetsbaar. Het is vaak lastig om mensen bereid te vinden veel inspanningen te verrichten en 
sponsors te vinden om een boekje te laten drukken. In het bestuur is dan ook geopperd of een 
digitale uitvoering op onze website een adequaat middel is. Daar zijn we nog niet uit. 
 
Er zijn werkgroepen in Rotterdam, Tilburg en Twente. Wat de boekjes betreft: de inhoud van 
Rotterdam II en Tilburg is gereed. Twente is begonnen. Limburg III wacht op voldoende sponsoring. 
 
In Groningen worden regelmatig bijeenkomsten belegd. 
 
Andere aandachtspunten. 
Er is een projectgroep die zich bezighoudt met het opzetten van een scholingsproject over aspecten 
van de vakbondsgeschiedenis. 
 
Qua promotie is de informatiefolder vernieuwd. De digitale Nieuwsbrief en website hebben daarin  
 een belangrijke plaats gekregen. 
 
Uit praktische overwegingen heeft het bestuur in 2013 geen initiatief genomen om met de besturen 
van vakbonden te praten over het belang van vakbondsgeschiedenis en aan te geven wat de VHV kan 
betekenen. Vakbonden zijn immers druk bezig met complexe samenwerkingsverbanden, wat nog wel 
tot midden 2014zal voortduren. 
 
Het beleidsplan is vernieuwd en tot 2019 een leidraad voor het bestuur. 
 
Gewerkt wordt aan een integraal administratief systeemvoor de vriendenregistratie, de website en 
de financiële  administratie. De bedoeling is om de e-mail adressen van de vrienden in dat systeem 
op te nemen zo de digitale bereikbaarheid te vergroten. Dit ook vanuit een oogpunt van besparingen 
met name op de portokosten. 
 
Ans Bakker-ten Hagen, Annelies KleinBennink en Willem de Vrind zijn met nog een aantal  anderen 
betrokken bij rondleidingen in De Burcht. Er is een zeer goede samenwerking met de medewerkers 
van de Burcht. 
 
Januari 2014. 
Namens het bestuur, 
Willem de Vrind, secretaris. 
 
 
 
 
 



 


