
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Historisch Purmerend, 
gehouden op 19 april 2017 bij Spijkerman Eten & Drinken, Neckerdijk 1 te Purmerend 
 
 
Aanwezig:  Tineke Abercrombie (voorzitter), Wil Rijswijk (secretaris),   

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

 
  75 verenigingsleden 
Afbericht  
ontvangen van: de heren Wim Buitenhuis, Piet Hein Debets, Coen Lageveen, Leo 

 Lases, Maurits Wagenaar en Hans van Zwol 
 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verzoekt degenen die de presentielijst nog niet 
getekend hebben dit alsnog te doen.  
Zij gaat in op de in ontwikkeling zijnde (hoog)bouwprojecten in en rond de binnenstad 
waaraan ook in de laatste nieuwsbrief aandacht is besteed. Na afloop van deze vergadering  
wordt hier aan de hand van projectiebeelden nader op ingegaan. Tevens wordt aandacht 
besteed aan de meest recente plannen m.b.t. Bellevue. 
 
2. Aanpassing huishoudelijk reglement 
 
De voorzitter licht toe dat de voorgestelde wijzing van artikel 2, lid 1 is ingegeven door de 
behoefte om zorg te dragen voor tijdige vernieuwing binnen het bestuur. 
Dit voorstel wordt bij handopsteking met algemene stemmen aangenomen. 
 
De voorzitter merkt in het verlengde hiervan op dat zij vorig jaar is herbenoemd voor een 
laatste termijn van 4 jaar. Zelf zou zij het fijn vinden als haar opvolger ruim voor zijn 
aantreden een bepaalde periode bij wijze van proef mee kan draaien. Belangstellenden 
worden daarom van harte uitgenodigd om hier nu reeds over na te denken dan wel te 
reageren.  
 
3. Bestuursverkiezing 
 
- Herbenoeming Wil van Rijswijk 
 
Wil Rijswijk is volgens het rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben 
zich geen tegenkandidaten gemeld. 
Wil Rijswijk wordt bij handopsteking met algemene stemmen herbenoemd en aanvaardt 
deze benoeming.  
 
4.    Jaarverslag secretaris over 2016    
 
Het jaarverslag wordt doorgenomen.  
Vanuit de zaal komen geen vragen of opmerkingen. 
Hans van Zwol heeft schriftelijk opgemerkt: 
- pag.1 – bestuurssamenstelling: 
 Fred van der Meer was op 1 januari 2016 nog bestuurslid; hij trad pas af tijdens de 
 jaarvergadering op 20 april 2016.  
- pag.3 – 1e alinea, laatste regel: 
 “het directe omgeving” moet zijn “de directe omgeving”. 
 
Het jaarverslag wordt met dank aan de opsteller aldus gewijzigd vastgesteld.  
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4.    Financieel verslag 2015  
 
Peter Knook neemt de jaarrekening door en licht een aantal hoofdpunten toe. 
Hij bedankt in het bijzonder Marian de Boer voor haar inzet voor ledenadministratie en 
contributie-inning.   
 
4a.  Verslag kascommissie en decharge aan het bestuur 
 
De kascontrole is verricht door Dick Blokker en Jack Brugge. 
Dick Blokker 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 2016. 
 
Hierna verleent de vergadering penningmeester en bestuur bij handopsteking met 
algemene stemmen decharge voor het gevoerde beleid in 2016.  
 
Dick Blokker treedt af als lid van de kascontrolecommissie. 
Vorig jaar is Harry Knijn als reservelid benoemd; hij neemt nu de plaats van Dick Blokker in 
en vormt met Jack Brugge in 2017 de kascontrolecommissie. 
Hans de Jager meldt zich aan als reservelid. 
 
5.    Begroting 2016 
 
Peter Knook verwijst naar de eerder gegeven toelichting die deels ook betrekking heeft op 
de begroting 2017. 
 
Vanuit de zaal komen geen vragen, waarna de begroting 2017 bij handopsteking met 
algemene stemmen wordt goedgekeurd. 
 
7.    Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering d.d. 22-04-15 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
8.    Rondvraag en sluiting  
 
Marian de Boer informeert naar de bedoeling van de in de begroting 2017 vermelde post 
voor inbinden van reeds verschenen jaargangen VHP.  
De voorzitter stelt dat het bestuur belang hecht aan het zorgvuldig bewaren van de eerder 
verschenen nummers van het VHP-magazine. Besloten is dan ook deze professioneel per 
10 stuks te laten inbinden. 
 
Jack Otsen vraagt een nadere toelichting op de voorziening publicaties.  
De voorzitter licht toe dat VHP geconfronteerd kan worden met aanvragen om medewerking 
bij het uitbrengen van publicaties. Besloten is om in zo’n geval gezamenlijk te bekijken of 
hieraan medewerking verleend wordt en zo ja hoe: door financiële ondersteuning dan wel 
door het afnemen van een aantal boeken.  
 
Ed van der Velden gaat in op de opmerking in het verslag van de algemene 
ledenvergadering van 20 april 2016 op pag.2 onder 7. inzake het verzoek aan de gemeente 
om belangrijke nieuwe gebouwen van een gevelsteen met jaartal te voorzien. Hij informeert 
of hierover al meer bekend is. 
De voorzitter antwoordt dat de gemeente heeft laten weten dit een goed idee te vinden en 
dit aan te bevelen bij de betrokken bouwers. De gemeente kan dit echter niet opleggen. Het 
is aan de bouwer om hier ook iets mee te doen. 
Overigens zijn de nieuwe panden aan de Kolkstraat inmiddels van een fraaie gevelsteen 
voorzien. 
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De heer De Jong constateert dat er weer een pand aan de Ged. Singelgracht gesloopt 
wordt. Hij vraagt of bekend is wat hiervoor in de plaats komt. 
De voorzitter merkt op dat ook van dit plan na afloop van de vergadering beeldmateriaal 
getoond zal worden. 
 
Tenslotte meldt Conny Blokker namens de programmacommissie dat het seizoen op 
zaterdagavond 9 september a.s. in het Taborcentrum geopend wordt met een fraaie 
diapresentatie door Jan Dekker en Henk Meines “Een wandeling door veranderend 
Purmerend”. Kaarten voor deze avond (€ 8,--) kunnen straks in de pauze en tijdens de 
inloopmiddagen op de laatste zaterdag van de maand in het VHP-huis gekocht worden. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierna de vergadering.  
 
 
 


