
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Historisch Purmerend, 
gehouden op 20 april 2016 bij Spijkerman Eten & Drinken, Neckerdijk 1 te Purmerend 
 
 
Aanwezig:  Tineke Abercrombie (voorzitter), Wil Rijswijk (secretaris),   

 Peter Knook (penningmeester) en Conny Blokker, Jan Dekkers,  
 Fred van der Meer en Henk Meines (bestuursleden); 

 
  65 verenigingsleden 
 
Afbericht  
ontvangen van: mevrouw G.van Zelst en de heren F.Beijert, J.van Kuler en 

 M.Wagenaar 
 
 
 
 
 
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.  Bestuursverkiezing 
 
a. Herbenoeming Tineke Abercrombie  
         
De voorzitter geeft aan dat het bestuur kortgeleden besloten heeft de bestuurstermijnen op 
maximaal 3 perioden van 4 jaar te stellen. Dit geldt ook voor de voorzitter. Zij is volgens het 
rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld voor haar laatste bestuurstermijn. Er 
hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. 
Tineke Abercrombie wordt bij handopsteking met algemene stemmen herbenoemd en 
aanvaardt deze benoeming. 
 
b. Herbenoeming Jan Dekkers 
 
Jan Dekkers is volgens het rooster aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben 
zich geen tegenkandidaten aangemeld. 
Jan Dekkers wordt bij handopsteking met algemene stemmen herbenoemd en aanvaardt 
deze benoeming.  
 
c. Aftreden Fred van der Meer 
 
Fred van der Meer is volgens het rooster aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.  
Voor de openvallende bestuursfunctie hebben zich geen kandidaten aangemeld. 
De voorzitter prijst Fred voor zijn inzet voor VHP gedurende 12 jaar. Hij was altijd trouw 
aanwezig tijdens de maandelijkse openstellingen, verzorgde de foeragering in het VHP-huis, 
nam de aan- en afvoer van materiaal voor presentaties voor zijn rekening en verleende 
overal waar dat nodig was hand- en spandiensten. De voorzitter bedankt hem met een 
boeket en een dinerbon.  
 
3.    Jaarverslag secretaris over 2015 
 
Het jaarverslag wordt doorgenomen.  
Vanuit de zaal komen geen vragen of opmerkingen, waarna het jaarverslag – met een 
applaus voor de opsteller – ongewijzigd wordt vastgesteld.  
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4.    Financieel verslag 2015  
 
Peter Knook neemt de jaarrekening door en licht een aantal hoofdpunten toe. 
 
4a.  Verslag kascommissie en decharge aan het bestuur 
 
De kascontrole is verricht door Dick Blokker en Piet Schot. 
Dick Blokker legt namens de kascontrolecommissie de volgende verklaring af: 
“Op 9 februari 2016 hebben ondergetekenden, Dick Blokker en Piet Schot, zijnde de 
kascontrolecommissie, steekproefsgewijs de boeken gecontroleerd van de penningmeester 
Peter Knook. Tijdens deze controle werden geen onregelmatigheden geconstateerd. Wij 
stellen de leden van de vereniging derhalve voor de penningmeester decharge te verlenen 
over het afgelopen boekjaar 2015.” 
 
Hierna verleent de vergadering penningmeester en bestuur bij handopsteking met 
algemene stemmen decharge voor het gevoerde beleid in 2015.  
 
Piet Schot treedt af als lid van de kascontrolecommissie. 
Vorig jaar is Jack Brugge benoemd als reservelid; hij neemt nu de plaats van Piet Schot in 
en vormt met Dick Blokker in 2016 de kascontrolecommissie. 
Harry Knijn meldt zich aan als reservelid. 
 
5.    Begroting 2016 
 
Peter Knook verwijst naar de bij het financieel verslag 2015 gegeven toelichting die deels 
ook op de begroting 2016 van toepassing is. 
 
Vanuit de zaal komen geen vragen, waarna de begroting 2016 bij handopsteking met 
algemene stemmen wordt goedgekeurd. 
 
7.    Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering d.d. 22-04-15 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v. pag.3 – 8. Rondvraag – 3e alinea: 
 
De voorzitter meldt dat VHP op voorstel van Ber de Lange aan de gemeente verzocht heeft 
belangrijke nieuwe gebouwen van een gevelsteen met jaartal te voorzien. Men vond dit een 
leuk idee maar een officiële reactie moet nog komen. VHP informeert naar het definitieve 
antwoord. 
 
8.    Rondvraag en sluiting  
 
Ber de Lange gaat binnenkort verhuizen en kwam bij het opruimen onder meer een boekje 
tegen over de in 1945 opgerichte buurtvereniging Kanaalschans. Hij biedt dit VHP aan. 
De voorzitter neemt dit boekje onder dankzegging in ontvangst.  
 
De voorzitter besluit met de vreugdevolle mededeling dat het er voorlopig naar uitziet dat 
alle inspanningen van VHP rond Bellevue op het Tramplein niet voor niets zijn geweest. 
Zodra er meer bekend is worden de leden hierover geïnformeerd. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierna de vergadering.  
 
 


