
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Historisch Purmerend, 
gehouden op 9 april 2014 in Partycentrum Concordia, Koemarkt 45 te Purmerend 
 
Aanwezig: 
bij aanvang vergadering: Wil Rijswijk (secretaris), Wouter van Waardt (penningmeester) 

  en Jan Dekkers en Fred van der Meer (bestuursleden); 
vanaf agendapunt 2.:  Wil Rijswijk (secretaris), Peter Knook (penningmeester) en 

  Conny  Blokker, Jan Dekkers en Fred van der Meulen  
  (bestuursleden); 

   
   70 verenigingsleden; 
 
Afwezig 
met afbericht:   Tineke Abercrombie (voorzitter) en Henk Meines (bestuurslid); 
   Jac Brugge, H.Franken, Peter van der Stelt, Rob Teunissen, 

  Maurits Wagenaar en Koos van Zijp, verenigingsleden 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter opent Wil Rijswijk de vergadering. Zij 
meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van Tineke Abercrombie (voorzitter) en Henk 
Meines (bestuurslid/vice-voorzitter) en Jac.Brugge, H.Franken, Peter van der Stelt, Rob 
Teunissen, Maurits Wagenaar en Koos van Zijp. 
 
2. Ontwikkelingen bestuur 
 
Wouter van Waardt (penningmeester) is volgens het rooster aftredend en niet herkiesbaar. 
Het bestuur heeft een vervanger gezocht en gevonden in de persoon van Peter Knook, die 
57 jaar geleden geboren is in Purmerend. Hij heeft zijn schooljaren in Purmerend doorge-
bracht en heeft thans een belasting-  en administratiekantoor aan de Wagenweg. Hij heeft 
bestuurlijke ervaring bij woningbouwvereniging W.C.J.Passtoors/thans Intermaris, hospice 
Thuis van Leeghwater in Middenbeemster en als voorzitter van de operettevereniging 
Purmerend en Omstreken. Peter wil het dagelijks bestuur van de Vereniging Historisch 
Purmerend als penningmeester komen versterken. 
 
Peter Knook wordt bij handopsteking als bestuurslid/penningmeester benoemd. 
 
Daarnaast heeft de vereniging een enthousiast bestuurslid gevonden in de persoon van 
Conny Blokker, die al enige maanden als aspirant-bestuurslid meedraait. 
Zij is een dochter van Gré Karsten van de Kaasmarkt en geboren en getogen in de 
Vooruitstraat. Conny heeft nog niet veel bestuurlijke ervaring, maar vindt het daarom des te 
meer een uitdaging om uiteindelijk bestuurslid van de Vereniging Historisch Purmerend te 
worden. Zij wil met name een bijdrage aan de programmacommissie leveren. 
 
Conny Blokker wordt eveneens bij handopsteking als bestuurslid benoemd. 
 
3. Jaarverslag secretaris over 2013 
 
Wil Rijswijk neemt het verslag uitvoerig door en geeft waar nodig een toelichting. 
Vanuit de zaal komt de vraag wat er met de vitrine gebeurt als de renovatie van het 
Eggertcentrum afgerond is. Wil Rijswijk geeft aan dat de vitrine momenteel onderdak heeft 
gevonden in De Tien Gemeenten. Na gereedkoming van de renovatie zal bekeken moeten 
worden of een plaats aldaar weer geambieerd wordt en opnieuw met het Eggertcentrum in 
gesprek wordt gegaan. 
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Het jaarverslag wordt hierna ongewijzigd vastgesteld. 
 
Erik Stibbe weet nog dat in het jaar waarin hij lid van de gemeenteraad werd, VHP een actie 
voerde om zoveel mogelijk raadsleden lid te maken. Dit jaar zijn er weer gemeenteraads-
verkiezingen en komt er een nieuwe gemeenteraad. Wellicht is het een idee om die actie van 
destijds te herhalen. Wil Rijswijk zal deze suggestie meenemen. 
 
4. Financieel verslag 2013 
 
Wouter van Waardt gaat vooraf in op het feit dat zich in de afgelopen tijd nogal wat 
incidenten m.b.t. penningmeesterschappen hebben voorgedaan. Om die reden wil hij 
toelichten op welke manier de controle op de financiële gang van zaken in de VHP is 
ingebed. 
Het bestuur neemt besluiten m.b.t. aanschaffingen etc. De tekenbevoegdheid bij de bank ligt 
bij twee personen: de penningmeester en de voorzitter. In de praktijk doet de penning-
meester de betalingen (per internet). Het tweede dagafschrift van de mutaties op de 
betaalrekening gaat naar Koos van Zijp die sinds een aantal jaren de ledenadministratie 
beheert. Daarnaast vindt er ieder jaar een kascontrole plaats. 
Het bestuur gaat ervan uit dat de fondsen van VHP op deze manier keurig beheerd worden.    
 
Vervolgens neemt Wouter van Waardt de jaarrekening 2013 door en licht een aantal 
hoofdpunten toe. 
In 2013 is het besluit genomen tot digitalisering van de collectie foto’s, dia’s, ansichtkaarten 
en later ook voorwerpen. Bij het VSB-fonds is hiervoor subsidie aangevraagd en verkregen 
voor een totaalbedrag van € 12.809,--. 
De digitalisering is najaar 2013 gestart. Het is een enorme klus, vooral voor de archiefgroep 
die hier met een aantal mensen wekelijks aan werkt. De kosten van digitalisering zijn 
uitermate fors maar met de subsidie van het VSB-fonds prima op te vangen. 
Voorgesteld wordt thans om het positieve resultaat van 2013 (ruim € 4.000,--) toe te voegen 
aan het voor de digitalisering beschikbare bedrag. Dat positieve resultaat is o.m. bereikt 
doordat de ontvangsten aan contributies hoger zijn dan geraamd was. De strikte 
incassoprocedure heeft tot goede resultaten geleid. Daarnaast hebben de drukbezochte 
inloopmiddagen – naast veel ingebrachte artikelen – een grotere opbrengst van verkoop 
boeken, vlaggen, etc. opgeleverd. 
 
4. a. Verslag kascommissie en decharge aan bestuur 
 
De kascontrole is verricht door Wim Jacobs en Rob Teunissen. 
Wim Jacobs legt namens de kascontrolecommissie de volgende verklaring af: 
“Op maandag 31 maart 2014 zijn in het verenigingsgebouw aan de Kanaaldijk te Purmerend     
vertegenwoordigers van de kascontrolecommissie, de heren W.M.Jacobs en  
R.I.M.Teunissen, uitgenodigd voor de controle van het financieel verslag 2013 en de  
beoordeling van de begroting 2014. Het overleg vond plaats in aanwezigheid van de 
penningmeester, de heer Wouter van Waardt, en de aan de ledenvergadering voor te dragen 
toekomstige penningmeester, de heer Peter Knook. 
In het gevoerde overleg heeft de penningmeester de commissie inzicht gegeven in de 
belangrijkste ontwikkelingen gedurende het jaar 2013. Op basis van deze ontwikkelingen zijn 
door bestuur en penningmeester keuzes gemaakt welke hun weerslag hebben gekregen in 
het financieel verslag 2013 en de begroting 2014. 
De commissie heeft na de uitleg over de ontwikkelingen een aantal vragen gesteld over de  
geconstateerde verschillen tussen begroting 2013 en realisatie 2013. De verschillen konden 
door de penningmeester duidelijk worden onderbouwd. De commissie heeft daarna op basis 
van een deelwaarneming de volledigheid en juistheid van de gevoerde administratie 
vastgesteld. De reserves en het vermogen geven ons inziens een juist beeld van de gezonde 
financiële situatie van de vereniging. 
Ook over de begroting 2014 is door de commissie uitvoerig gesproken met de huidige en 
toekomstige penningmeester. De penningmeester heeft onderbouwd waarom bepaalde 
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keuzes in het kader van de begroting zijn gemaakt. De suggesties die door de commissie 
naar voren zijn gebracht worden door de penningmeester aan het bestuur overgebracht.  
De commissie stelt de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 2013.”. 
 
De vergadering verleent penningmeester en bestuur met algemene stemming decharge voor 
het gevoerde beleid in 2013. 
 
Wouter van Waardt merkt op dat Wim Jacobs aftreedt als lid van de kascontrolecommissie. 
Vorig jaar is de heer P.Schot benoemd als reservelid; hij neemt nu de plaats van Wim 
Jacobs in en vormt in 2014 met Rob Teunissen de kascontrolecommissie. 
Dick Blokker heeft zich aangemeld als reservelid. 
 
De vergadering besluit conform dit voorstel. 
 
5. Begroting 2014 
 
Wouter van Waardt geeft een toelichting op de belangrijkste posten. 
Een gift van de Stichting Specsavers heeft een bedrag van € 2.320,25 opgeleverd. Als 
bestemming daarvan is gekozen voor fullcolordruk van het magazine en het opknappen van 
de raadszetels en de hondenkar. 
De subsidie van de gemeente is op hetzelfde niveau gebleven. Gelukkig is de vereniging niet 
afhankelijk van die subsidie en is de ontvangst van dat bedrag alleen maar plezierig. 
Uiteraard wordt ook dit jaar weer een aanvraag ingediend. 
 
De begroting 2014 wordt met algemene stemming goedgekeurd. 
 
Vanuit de zaal komt het verzoek om de begroting volgend jaar in een wat groter lettertype af 
te drukken. Peter Knook zal hiermee rekening houden. 
 
6. Beleidsplan 2013-2018 
 
Dit beleidsplan is vorig jaar besproken en goedgekeurd. 
Wil Rijswijk benadrukt aan dat het bestuur zich hard blijft maken voor de in het beleidsplan 
geformuleerde uitgangspunten. 
 
7. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering d.d. 17-04-2013 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v. pag.3, eerste opmerking rondvraag: 
Alex Vallentgoed informeert of er nog iets gedaan is met het verzoek van Jac Otsen om 
aandacht te besteden aan het uitgeven van de 22-delige Kroniek van Louw. Jac Otsen geeft 
aan dat hierover een gesprek heeft plaatsgevonden met de voorzitter. Geconstateerd is dat 
het uitgeven hiervan niet reëel is omdat de belangstelling te klein zal zijn. John Besseling 
heeft inmiddels één deel gedigitaliseerd. Hieraan is ook aandacht besteed in de Nieuwsbrief. 
Dit najaar is het 250 jaar geleden dat de Kroniek is ontstaan en het Purmerends Museum 
schenkt hier in een speciale expositie aandacht aan.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
 
Joke Akkerman heeft vorig jaar een inloopmiddag bezocht en daar erg van genoten. Het is 
haar opgevallen dat er veel vitrines met gevarieerde inhoud staan. Zij informeert of de 
vitrines afgesloten kunnen worden. Dit is volgens Wil Rijswijk niet het geval. Zij zegt zich te 
realiseren dat de vitrines mogelijk inbraakgevoelig kunnen zijn en dat dat dus goed in de 
gaten gehouden moet worden. 
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Ber de Lange heeft een soortgelijke opmerking. In het verenigingshuis staan veel boeken 
met ansichtkaarten waaronder veel originele exemplaren. Tijdens de inloopmiddagen kan 
iedereen overal zomaar aankomen. Eigenlijk zouden er kopieën gemaakt moeten worden die 
dan ter inzage worden gelegd. Het gaat de bezoekers om de afbeeldingen en niet om de 
originaliteit. Jan Dekkers wijst erop dat de verzameling ansichtkaarten buitengewoon groot 
is en dat het op dit moment in feite ondoenlijk is om alles te kopiëren. Wouter van Waardt 
voegt hier aan toe dat VHP een collectie heeft om te laten zien, niét om op te bergen. VHP is 
géén museum waar alles achter glas opgeborgen is. Hij vindt dat de collectie van VHP juist 
toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om hier 
goed mee om te gaan. Zodra de digitalisering is afgerond is dit probleem ook opgelost.  
 
Alex Vallentgoed informeert of er ook een back up van de gedigitaliseerde bestanden wordt 
gemaakt. Jan Dekkers legt uit dat de foto’s gedigitaliseerd zijn en op de harde schijf staan; 
zij zijn beschikbaar bij VHP en het Waterlands Archief. De volgende (grote) stap is de 
beschrijving waarmee binnenkort begonnen wordt. Daarna komen de afbeeldingen op de 
Beeldbank van het Waterlands Archief en zijn ze voor iedereen toegankelijk. 
 
Wil Rijswijk merkt op dat het bestuur nog altijd op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Er is 
veel werk te doen en het bestuur is in de huidige samenstelling toch wat kwetsbaar. Zij roept 
belangstellenden op zich te melden. 
 
Voorts wijst zij op de komende verenigingsbijeenkomsten: 
-  30 april: presentatie Jan Dokter “In het spoor van de Jodenvervolging 1940-
   1945”. 
-  18 mei:  verrassingsmiddag “Ontdek je plekje in Purmerend”. 
- 6 sept.: Lezing door Herman Pleij in De Purmaryn. 
 
Tenslotte besteedt Wil Rijswijk aandacht aan het afscheid van Wouter de Waardt. 
Zij dankt hem voor zijn vele werkzaamheden en inzet. VHP neemt met pijn in het hart 
afscheid van hem. Gelukkig blijft hij betrokken bij de organisatie via de Dichterskring en 
verleent hij nog medewerking aan de verrassingsmiddag en werkt hij zijn opvolger nog in. 
De dank aan Wouter wordt onderstreept met bloemen. 
Wouter van Waardt neemt op zijn beurt ook met pijn in het hart afscheid van VHP waar hij 8 
jaar geleden bij betrokken raakte. Hij is geen geboren Purmerender maar zijn grootouders 
hebben hier wel gewoond. Hij heeft het interessant gevonden iets met de geschiedenis van 
Purmerend te doen. 
VHP heeft hij ervaren als een leuke club die al meer dan 40 jaar bestaat en werkelijk iets 
betekent in Purmerend. Hij heeft in zijn bestuursperiode het bestuur in positieve zin zien 
veranderen. Hij is er trots op dat hij deel heeft mogen uitmaken van dit bestuur. 
Wouter stopt uitsluitend wegens tijdgebrek. Hij heeft er alle vertrouwen in dat VHP ook 
zonder hem goed verder gaat en dat de financiële aspecten op goede wijze door Peter 
Knook worden afgedekt. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Wil Rijswijk hierna de vergadering. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


