
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Historisch Purmerend, 
gehouden op 17 april 2019 bij Spijkerman Eten & Drinken, Neckerdijk 1 te Purmerend 
 
Aanwezig: 
 
bestuur: 
bij aanvang vergadering:  Tineke Abercrombie (voorzitter), Wil Rijswijk (secretaris),  

  Peter Knook (penningmeester) en Conny Blokker, Jan  
  Dekkers en Henk Meines (bestuursleden); 

vanaf agendapunt 3:  Tineke Abercrombie (voorzitter), Wil Rijswijk (secretaris), 
   Peter Knook (penningmeester) en Hans Bakker, Conny Blokker, 

  Marian de Boer en Jan Dekkers (bestuursleden); 
 
verenigingsleden:  80 personen 
 
Afbericht ontvangen van: mevrouw A.Stam en de heren J.Brugge en P.van Straten 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verzoekt degenen die de presentielijst nog niet 
getekend hebben, dit alsnog te doen. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen  
 
Niet aan de orde. 
 
3. Bestuursverkiezing 
 
Henk Meines is volgens het rooster aftredend. Hij heeft de in de statuten vastgestelde 
maximale 3 termijnen à 4 jaar vol gemaakt en is daarom niet herkiesbaar. 
De voorzitter neemt afscheid van Henk met een uitgebreide toespraak waarin zij onder 
meer memoreert dat Henk bijna 24 jaar bestuurslid is geweest, ooit begonnen is als 
secretaris en later verder gegaan is als algemeen bestuurslid/vicevoorzitter. 
Henk heeft in het bestuurlijke traject veel gedaan maar ook zijn steentje bijgedragen als bv. 
bedenker van allerlei verrassingsuitjes. Hij is bekend en wordt geroemd als presentator van 
een aantal lezingen over Purmerend o.a. met Jan Dekkers. Namens VHP is Henk ook 
jarenlang actief geweest in de commissie voor open monumentendag. 
En Henk heeft een grote bus, wat erg handig is als er voor VHP weer eens iets vervoerd 
moest worden. Hij maakt ook deel uit van de filmarchiefgroep en VHP is blij dat hij daarvoor 
ook na zijn aftreden als bestuurslid actief blijft. 
Verder is Henk vanaf de start, eind 2008, betrokken geweest bij de stadswandelingen met ’t 
Gilde. Daar is hij bekend als verteller van mooie verhalen over Purmerend en haar inwoners. 
De voorzitter schenkt Henk namens de vereniging graag een blijvende herinnering aan zijn 
VHP-tijd: een set modern Purmerends Plateel met afbeeldingen die het verhaal van de stad 
Purmerend vertellen. Verder overhandigt zij een theaterbon, om samen met zijn vrouw van te 
genieten, en tenslotte een boeket bloemen. 
De voorzitter haalt vervolgens aan dat er kortgeleden binnen het bestuur nagedacht is over 
de criteria voor de benoeming van ereleden. Vastgesteld is dat Henk ruim aan die criteria 
voldoet en daarom ontvangt hij hierbij het erelidmaatschap als blijk van dankbaarheid voor 
zijn inzet voor VHP. 
Henk voelt zich zeer vereerd door alle lovende woorden, de mooie cadeaus, de bloemen en 
het erelidmaatschap. Hij bedankt zijn vrouw voor het feit dat zij hem bijgestaan heeft dit werk  
te kunnen doen. 
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De voorzitter merkt op dat het huidige bestuur nog altijd met een vacature kampte. Zij is blij 
dat er twee kandidaten bereid gevonden zijn om het  bestuur weer te completeren. 
 
Dit betreft als eerste Marian de Boer, die al jarenlang de ledenadministratie verzorgt, de 
contributie int en tot voor kort ook de bezorging en verzending van het VHP-magazine 
coördineerde. 
Marian de Boer wordt bij handopsteking en applaus met algemene stemmen benoemd en 
aanvaardt deze benoeming.  
 
De tweede kandidaat is Hans Bakker, die onder meer de taak van Henk Meines in de 
commissie voor open monumentendag gaat overnemen.  
Hans Bakker wordt bij handopsteking en applaus met algemene stemmen benoemd en 
aanvaardt deze benoeming.  
Hij brengt naar voren dat hij Purmerend een warm hart toedraagt en zich nog meer wil 
inzetten voor de bewaking van het erfgoed. Hij wil proberen eraan bij te dragen dat 
Purmerend weer goed op de kaart gezet gaat worden. 
 
4.    Jaarverslag secretaris over 2018    
 
Het jaarverslag wordt toegelicht door de secretaris.  
Vanuit de zaal komen geen vragen of opmerkingen. 
Het jaarverslag wordt daarna met dank aan en applaus voor de opsteller ongewijzigd 
vastgesteld.  
 
5.    Financieel verslag 2018  
 
Peter Knook neemt de balans door en licht een aantal hoofdpunten toe. 
Jaarlijks wordt € 3.000,-- gereserveerd voor de viering van het 50 jarig bestaan van VHP in 
2021. 
Het positieve saldo is onder meer ook te danken aan het feit dat de vereniging het VHP-huis 
aan de Kanaaldijk gratis in gebruik heeft. Er wordt alleen WOZ-heffing en energielasten 
betaald. 
Peter bedankt wederom Marian de Boer voor haar inzet en onmisbare steun bij de 
verzorging van de ledenadministratie en de contributie-inning. Zij neemt met haar bijdrage de 
penningmeester veel werk uit handen. 
 
6.  Verslag kascommissie en decharge aan het bestuur 
 
De kascontrole is verricht door Harry Knijn en Hans de Jager. 
Harry Knijn verklaart namens de kascontrolecommissie dat de boeken en alle stukken 
gecontroleerd en in orde bevonden zijn. De kascommissie stelt derhalve voor de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het afgelopen boekjaar 2018. 
 
Hierna verleent de vergadering penningmeester en bestuur bij handopsteking en met 
applaus met algemene stemmen decharge voor het gevoerde beleid in 2018.  
 
Harry Knijn treedt af als lid van de kascontrolecommissie. 
Vorig jaar is Henk Dinkgreve benoemd als reservelid; hij neemt nu de plaats van Harry Knijn 
in en vormt met Hans Jager in 2019 de kascontrolecommissie. 
Niels Velzeboer meldt zich aan als reservelid en wordt als zodanig met algemene stemmen 
benoemd. 
 
7.    Begroting 2019 
 
Peter Knook verwijst naar de eerder gegeven toelichting die deels ook betrekking heeft op 
de begroting 2019. 
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Vanuit de zaal komen geen vragen, waarna de begroting 2019 bij handopsteking met 
algemene stemmen wordt goedgekeurd. 
 
8.    Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering d.d. 19-04-17 
 
Pag.1 – 1. Opening en mededelingen voorzitter - 5e regel van boven: 
“Auwel Groen” moet zijn “Auwel Groenhart”. 
 
Pag. 2 – 5. Financieel verslag 2016: 
“2016” moet zijn “2017”. 
 
De notulen worden aldus gewijzigd vastgesteld. 
 
9.    Rondvraag en sluiting 
 
Henk Dinkgreve meldt dat de St.Nicolaaskerk vanaf de tweede helft van mei wegens 
restauratie in de steigers komt te staan.  
 
Jack Otsen komt terug op een vraag die hij tijdens de rondvraag in de vorige algemene 
ledenvergadering heeft gesteld m.b.t. de kroniek van Jacob Mathijse Rol (1573) en die van 
Albert Pietersz Louwen (1764). Hij vraagt of al bekend is of deze kroniek in het kader van het 
50-jarig jubileum van de vereniging kans maakt om uitgegeven te worden.  
De voorzitter antwoordt dat het idee om ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een 
herinneringsboek uit te geven op zich wel leeft. In dat verband wordt echter vooralsnog meer 
gedacht aan een minder specifiek gerichte uitgave die een grotere doelgroep aanspreekt, bv. 
over Purmerend in de afgelopen 75 jaar. De definitieve beslissing wordt binnenkort 
genomen. 
 
Ber de Lange merkt op dat het pand Ged.Singelgracht 29 verkocht is en omgebouwd gaat 
worden tot 5 appartementen. Op de zijgevel staat een reclameschildering die gemeentelijk 
monument is. Hij dringt erop aan dat VHP in de gaten houdt dat dit monument niet verloren 
gaat.  
De voorzitter hoopt eveneens dat de gemeente niet toestaat dat dit monument verloren 
gaat. Vanuit VHP is herover al contact geweest met Atie Schenk. 
 
Henk Weken heeft in het overzicht van het aantal bezoekers van de website gezien dat die 
website maar liefst 255 maal bezocht is vanuit Parijs. Hij informeert hoe dit mogelijk is. 
Dit is de voorzitter niet bekend.  
 
Wouter van Waardt informeert wat de plannen zijn m.b.t. de aanwending van het voor 
digitalisering geraamde bedrag van € 5.720,--. 
Peter Knook wijst erop dat het hier om een voorziening gaat. De grootste hoeveelheid 
materiaal is reeds gedigitaliseerd. Een vervolgopdracht zou voor minimaal € 5.000,-- moeten 
zijn en daar komt VHP niet aan toe. Momenteel wordt er meer in samenwerking met het 
Waterlands Archief gedaan en daarnaast wordt er veel in eigen beheer gescand.  
Wouter van Waardt suggereert om dan na te denken over aanwending van dit bedrag voor 
een digitaal project met de scholen in het kader van het 50-jarig jubileum in 2021. 
 
René van Marle las in de krant berichten over plannen van de gemeente om de toegang tot 
de binnenstad af te sluiten.  
De voorzitter kent die plannen niet maar ziet dit ook niet als iets dat VHP moet oppakken.  
 
Jan Viskoper heeft dit jaar een historische markt gemist en hij heeft ook veel mensen hier 
een opmerking over horen maken. 
De voorzitter wijst erop dat de historische markt traditiegetrouw eens per 2 jaar gehouden 
wordt. In januari 2020 is de volgende editie. 
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De voorzitter meldt ter afsluiting dat er a.s. zaterdag inloopmiddag is, één week eerder dan 
gewoonlijk i.v.m. koningsdag. 
 
Op 21 september a.s. houdt Herman Pleij een presentatie in de Purmaryn. Toegangskaarten 
zijn (vanaf juni) te bestellen via de website van de Purmaryn en t.z.t. verkrijgbaar aan de 
zaal. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierna de vergadering.  
 
 
 


