Jaarverslag Vereniging van Vrienden van de Athenaeumbibliotheek over 2019
1. Leden
Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 179 leden, waarvan 52 lid voor het leven.
Voor 2018 waren deze aantallen respectievelijk 181 en 56.
2. Bestuur
Eind 2019 was het bestuur als volgt samengesteld: S.W. Verstegen , voorzitter, J.C. Bedaux
secretaris, mw. J.A. Steenge penningmeester, S. Koolhof, J.M. Koopmans en J.P de Ruijter
overige leden. Het bestuur vergaderde driemaal. Daarnaast vond regelmatig overleg plaats tussen
voorzitter en secretaris.
3. Jaarvergadering
Op 24 mei vond de 36e jaarvergadering plaats, waarbij circa 20 personen aanwezig. waren. Aan
de vergadering ging een lezing vooraf van dr. Marieke van Delft, conservator bij de Koninklijke
Bibliotheek, met als titel: M.E. Kronenberg, postincunabelen en Deventer.
Vervolgens werden de agendapunten behandeld. Het verslag van de vorige jaarvergadering en
het jaarverslag over 2018 werden goedgekeurd. Ook het financiële verslag kreeg algemene
goedkeuring, nadat de kascommissie (mw. A. Dijkstra-Kruit en A. Ris) haar bevindingen had
uitgebracht. De kascommissie werd vervolgens decharge verleend en voor haar inspanningen
bedankt; voor de kascommissie 2019 werden mevrouw Dijkstra en de heer Ris herbenoemd.
Nadat enkele suggesties waren gedaan voor de aanpassing statutenwijziging, kreeg het bestuur
machtiging de aangepaste akte te ondertekenen. De vergadering stemde voorts in met de
benoeming van dhr. J.P. de Ruijter als bestuurslid.
4. Statuten.
Op 7 juni vond de ondertekening van de nieuwe statuten plaats. Deze was noodzakelijk, omdat
de Athenaeumbibliotheek geen onderdeel meer vormt van de gemeente Deventer en omdat de
directeur van de bibliotheek qualitate qua geen deel meer uitmaakt van het bestuur.
5. Aankoop /schenking
Onze vereniging droeg € 5000 bij aan de aankoop van drie incunabelen en vier postincunabelen,
alle gedrukt in Deventer. Op 24 oktober vond de officiële presentatie hiervan plaats.
6. Lezingencylus
De leden ontvingen ook dit jaar een uitnodiging voor de lezingencyclus die de
Athenaeumbibliotheek organiseerde (19 september: Vroegmoderne feestneuzen; 15 oktober
schrijfmeester Willem Silvius en 26 november Vroegmodern meisjesonderwijs). Diverse
leden maakten van de uitnodiging gebruik.
7. Vrienden OB Deventer
Na de opheffing van de stichting Vrienden OB Deventer is het geld dat de stichting nog bezat
(ca. € 90.000) overgemaakt op de rekening van onze vereniging. Dit geld wordt uitsluitend
gebruikt voor de doelstellingen van deze voormalige stichting. In het verslagjaar werd € 5000
besteed aan het project laaggeletterdheid.

