
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Historisch Purmerend, 
gehouden op 20 april 2022 bij Spijkerman Eten & Drinken, Neckerdijk 1 te Purmerend 
 
Aanwezig: 
 
bestuur: 
bij aanvang vergadering:  Gerard Schotsman (voorzitter), Thom Schreuder (secretaris), 

  Peter Knook (penningmeester) en Conny Blokker, Marian de 
  Boer en Han Gankema (leden); 

vanaf agendapunt 3:  Gerard Schotsman (voorzitter), Thom Schreuder (secretaris), 
  Peter Knook (penningmeester), Conny Blokker, Marian de Boer, 
  Han Gankema en Hans Peters (leden); 

 
verenigingsleden:  48 personen 
 
Afbericht ontvangen van: mevrouw A.Abercrombie en de heren J.van Kuler en J.Prins 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
Voorzitter Gerard Schotsman 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 
 
Hans Peters heeft zich beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid. Er zijn geen 
tegenkandidaten aangemeld. 
Hij wordt bij handopsteking door en onder applaus van de aanwezigen met algemene 
stemmen benoemd en aanvaardt deze benoeming. 
 
Conny Blokker en Peter Knook zijn volgens het rooster aftredend en stellen zich beiden 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
Zij worden bij handopsteking door en onder applaus van de aanwezigen met algemene 
stemmen herbenoemd. 
Beiden aanvaarden deze benoeming. 
 
4.    Jaarverslag secretaris over 2021 
 
Opgemerkt wordt dat op pag. 1 onder “Aantal leden per 31 december 2021” de laatste regel 
gewijzigd moet worden in “Leden per 31 december 2021”. 
 
Jack Otsen meent dat hem op pag. 6 té veel eer wordt toegekend. Onder “Presentaties op 
verzoek van buiten de VHP” staat vermeld dat hij op 4 oktober 2021 bij de doop van het 
appartementencomplex Argonaut heeft verteld over de historie van de Brantjesoever c.a. De 
woningcorporatie heeft hem dit wel gevraagd, maar toen hij hiervoor een bijdrage voor VHP 
vroeg liet men het afweten. De presentatie is dus niet doorgegaan. 
 
Het jaarverslag wordt hierna met dank aan en applaus voor de opsteller aldus gewijzigd  
vastgesteld.  
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5.    Financieel verslag over 2021  
 
Peter Knook geeft een nadere toelichting op het financieel verslag over 2021. 
Opvallend noemt hij de niet begrote winst die hoofdzakelijk te danken is aan de verkoop van 
het jubileumboek “Waar woon je?”. 
 
Peter vraagt speciale aandacht en erkentelijkheid voor de gemeente Purmerend die het 
VHP-huis om niet aan de VHP in bruikleen geeft. Daarnaast krijgt VHP ook jaarlijks een 
waarderingssubsidie van de gemeente. 
De aanwezigen onderschrijven de dank richting gemeente met applaus. 
 
Tenslotte bedankt Peter voor de zoveelste keer 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. 
De aanwezigen onderschrijven de dank van de penningmeester aan Marian met applaus. 
 
6.  Verslag kascommissie en decharge aan het bestuur 
 
De kascontrole is verricht door Harry Popelier en Henk Dinkgeve. 
 
Henk Dinkgreve geeft namens de kascontrolecommissie de volgende toelichting: 
 
“Gezien het verloop van de controle door de kascommissie van het verenigingsjaar 2020 is 
het nu weer mogelijk om zich voor de controle van het verenigingsjaar 2021 in feitelijke 
aanwezigheid bij de penningmeester te kunnen aandienen. Dus zo gezegd, zo gedaan. 
 
De controle van de staat van de administratie en de presentatie van resultaten en vermogen  
is nu soepel verlopen. Dit is niet zozeer afwijkend van de vorige keer, maar werd nu  
bevorderd door het persoonlijke contact op het kantoor van de penningmeester aan de 
Wilhelminalaan. 
 
Het Eigen Vermogen dat per 31-12-2021 staat vermeld is slechts gering afgenomen. 
Daarentegen is het Totaal Eigen Vermogen wel flink afgenomen. Dat is begrijpelijk door 
hetgeen aan reserveringen is opgenomen voor de activiteiten van ons Jubileum waaraan 
aandacht is geschonken in 2021. Tevens valt de neerslag te vinden bij de post Liquide 
Middelen.  
 
Opvallend is dat de post 1300 Debiteuren flink is toegenomen. Ook deze toename heeft een 
relatie met het Jubileum. Een aantal boeken betreffende het Jubileumboek “Waar woon je?” 
werd op basis van “in consignatie” door een andere verkoper, het Purmerends Museum, in 
voorraad genomen. De afrekening heeft inmiddels in 2022 plaatsgevonden.  
Na deze opmerkingen is het niet zo verwonderlijk dat post 8005 op de V & W zo’n positieve 
bijdrage aan de opbrengsten heeft opgeleverd. 
 
De Kascommissie zou geen kascommissie zijn als er geen aandacht zou zijn geweest voor 
tenminste het patroon van uitgaven aan de kostenkant van de V & W.  
Aan de hand van een steekproef dwars door de administratieve gegevens heen zijn redelijk 
wat uitgaven gecontroleerd op rechtmatigheid. Wanneer uitleg werd gevraagd kwam het 
antwoord met weinig vertraging. 
Hier lijkt het ons gerechtvaardigd om n.a.v. een opmerking van Peter Knook zogezegd “in 
consignatie” een pluim op de hoed van Marian de Boer te plaatsen. Zonder haar 
medewerking zou Peter niet zulke inzichten aan ons kunnen laten zien. 
 
Tenslotte zij bovendien opgemerkt dat de verslagen van de kascommissie over zowel 2020 
als 2021 veel invloed op elkaar hebben gehad. Dat vindt zijn oorzaak enerzijds in het 
moment van reserveren en ter verkoop beschikbaar zijn van het reeds genoemde 
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Jubileumboek dat zich in deze twee jaar afspeelde en anderzijds in de vorm van een cadeau 
van het samengestelde boek “Kleurrijk Purmerend” dat ieder lid van de vereniging heeft 
mogen ontvangen als een soort collectorsitem om de in Purmerend gebouwde Monumenten 
te kunnen “inkleuren”.  
 
Wij sluiten af met: 
Naar verwachting bleek de administratie met onderliggende stukken goed op orde. 
Zodoende kan ons advies aan de ALV niet anders zijn dan de penningmeester en indirect 
het bestuur van onze vereniging decharge te verlenen voor het gevoerde beheer van de 
financiële middelen. 
 
Ondertekend 15 april 2022 te Purmerend door de Kascommissie 2021 bestaande uit Harry 
Popelier en Henk Dinkgreve.”  
 
Hierna verleent de vergadering penningmeester en bestuur bij handopsteking en met 
applaus met algemene stemmen decharge voor het gevoerde beleid in 2021.  
 
Henk Dinkgreve treedt af als lid van de kascontrolecommissie. 
Vorig jaar heeft Jasper Bouwman zich aangemeld als reservelid; hij neemt nu de plaats van 
Henk Dinkgreve in en vormt met Harry Popelier de kascontrolecommissie 2022.  
Nils Velzeboer heeft zich eerder al aangemeld als reservelid en wordt als zodanig met 
algemene stemmen benoemd. 
 
7.    Begroting 2022 
 
Peter Knook verwijst naar de eerder gegeven toelichting die deels ook betrekking heeft op 
de begroting 2022. 
Henk Dinkgreve wijst erop dat op dit moment in feite de begroting 2023 aan de orde zou 
moeten zijn. Peter stelt dat de algemene ledenvergadering aan het begin van het jaar 
gehouden wordt en in die vergadering de begroting voor het lopende jaar wordt vastgesteld. 
Hij ziet geen reden om daarvan af te gaan wijken. 
 
Vanuit de vergadering komen geen nadere vragen, waarna de begroting 2022 bij 
handopsteking met algemene stemmen wordt goedgekeurd. 
 
8.    Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering d.d. 11-04-2021 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
9.    Rondvraag en sluiting 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter dankt hierna ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
  
 
 
 


