
Notulen voorjaarsvergadering ledenvergadering Gewina 2018 
Zaterdag 21 april 2018, 12.30-13.00 uur 
Rijksmuseum Boerhaave, Leiden 
 
Aanwezig: Dirk van Miert, Sebastiaan Broere, Marieke Hendriksen (notulen), Kees de Pater, 
Ad Maas, Jan van Gijn, Sjang ten Hagen, Janneke van der Heide, Huib Zuidervaart, H.J. 
Schoonhoven, David Baneke, Bert Theunissen, Douglas Anderson, Peter van den Emde Boas, 
Ab Flipse, Geert Somsen, Mart van Lieburg, Frans van Lunteren, Fokko Jan Dijksterhuis 
Afgemeld: Hendrik Deelstra, Esther van Gelder, Frank Meijer, Rob van den Berg, Alette 
Fleischer  
 
 

1. Opening en mededelingen  
Voorzitter Dirk van Miert stelt zich voor en opent de vergadering.  
 
De op handen zijnde veranderingen bij Studium, dat per 2020 zal opgaan in een 
Nederlandstalig jaarboek en het Engelstalige Journal fort he History of Knowledge, 
worden kort gememoreerd.  
 

2. Verslag van de huishoudelijke vergadering van 27 januari 2018 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.  
 

3. Bestuurssamenstelling 
Dirk van Miert verwelkomt Sebastiaan Broere en Marieke Hendriksen als nieuwe 
bestuursleden.  
Kees de Pater treedt af als penningmeester na in totaal twintig jaar trouwe dienst 
(1980-1990, 2008-2018). Omdat hij eerder al de erepenning en het erelidmaatschap 
al heeft gekregen, bieden we hem een persoonlijk cadeau aan, een gegraveerde pen. 
We danken Kees voor zijn enorme inzet voor Gewina. Dankzij zijn inspanningen is de 
vereniging weer gezond, terwijl zij bij zijn aantreden in 2008 op de rand van het 
faillissement balanceerde. 
David Baneke treedt na zes jaar af als secretaris. Hij heeft in de loop der jaren allerlei 
taken op zich genomen die strikt genomen niet tot het secretariaat behoren, en ook 
hij wordt hartelijk bedankt voor zijn grote inzet voor Gewina. Hij ontvangt een 
passend afscheidscadeau.  
 

4. Financiële zaken  
Kees de Pater bespreekt Het Financieel Jaarverslag 2017, de balans, en begroting 
voor 2018.  
Alles is in orde bevonden door de kascommissie. We danken de kascommissie, Jorrit 
Smit en Sjang ten Hagen, voor de controle van de boeken.  
Wij danken Kees nogmaals voor zijn grote inzet.  
 

5.  Komende bijeenkomsten 
De najaarsbijeenkomst 2018 zal gekoppeld worden aan het CLUE congres dat op 28 en 29 
november aanstaande aan de VU zal worden georganiseerd, Universiteiten en hun 
campussen: Naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België. 



Organisator Ab Flipse licht de opzet kort toe. Binnenkort zal de call for papers worden 
gecirculeerd.  
 
De voorjaarsbijeenkomst 2019 zal waarschijnlijk in Gent plaats vinden, meer informatie 
volgt.  
  

6. Rondvraag en sluiting  
Geen vragen. We sluiten de vergadering.  

 


