
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Historisch Purmerend, 
gehouden op 21 april 2021 via Zoom 
 
 
 
Aanwezig: 
 
Bestuur:   Tineke Abercrombie (aftredend voorzitter), Gerard Schotsman 

  (voorzitter), Wil Rijswijk (aftredend secretaris), Thom Schreuder 
  (secretaris), Peter Knook (penningmeester), Hans Bakker, 
  Conny Blokker, Marian de Boer en Han Gankema,  
  bestuursleden 

 
Verenigingsleden:  de dames N.de Graaf-Mulder en G.Hekelaar en de heren  

  H.Dinkgreve, R.A.Groenestein, J.van Kuler, D.Lust,  
   H.Poppelier, J.N.P.Schouten, E.van der Velden en W.van  

  Waardt 
Afbericht ontvangen van: de heren F.Beijert, D.Hussaerts en A.Vallentgoed 
 
 
 
 
 
 
1. Opening  
 
Voorzitter Gerard Schotsman verwelkomt de aanwezigen en geeft het woord aan scheidend 
voorzitter Tineke Abercrombie. 
Tineke stelt vast dat 2021 voor VHP een bijzonder jaar is omdat de vereniging 50 jaar 
bestaat. Helaas is er op korte termijn geen uitzicht op uitvoering van de festiviteiten die al 
langer door de werkgroep 50 jaar VHP zijn voorbereid. Maar wellicht dat er aan het eind van 
dit jaar nog iets opgepakt kan worden. 2021 is ook een bijzonder jaar omdat VHP voor het 
eerst digitaal vergadert. 
Hierna vraagt Tineke 1 minuut stilte voor de mensen die VHP ontvallen zijn en heel veel voor 
de vereniging betekend hebben: Jan Dekkers, oud-bestuurslid, Jaap Dekker, lid 
archiefwerkgroep en werkgroep 50 jaar VHP, en Theo van der Linden, erelid. 
 
Vervolgens komt in het kader van de voorzitterswisseling aan de orde: 
 
7.a. Aftreden Tineke Abercrombie en benoeming Gerard Schotsman als voorzitter 
 
Tegen dit voorstel zijn geen bezwaren ingediend. 
Tineke Abercrombie treedt dus af en Gerard Schotsman wordt met algemene stemmen tot 
nieuwe voorzitter benoemd. 
 
Gerard dankt voor zijn benoeming als voorzitter van deze mooie vereniging. Hij is van plan 
met enthousiasme en volle inzet het huidige beleid voort te zetten. Gerard bedankt Tineke 
voor de prettige manier waarop zij hem geïntroduceerd en ingewerkt heeft. Hij onderstreept 
dit met een bloemetje namens het bestuur. 
Wil Rijswijk heeft in haar functie van secretaris Tineke 12 jaar als voorzitter van het VHP-
bestuur meegemaakt. In die 12 jaar is er heel veel gebeurd en zijn er mooie dingen tot stand 
gebracht. Zo heeft Tineke samen met Jan Dekkers het digitale fotoscannen in gang gezet. 
Haar wens was ook om het bestuur digitaler te maken. Dat is nog niet geheel gelukt maar 
VHP is aardig op weg. 
Tineke heeft zich met name ook heel intensief bezig gehouden met de bouwplannen voor de 
binnenstad, met in diverse gevallen ook een positief resultaat. 
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Verder heeft zij onder meer ook de reünie voor oud-Purmerenders in 2010 tot een groot 
succes gemaakt. Het is wel duidelijk dat Tineke in de loop van haar 12 jarig voorzitterschap 
veel bijzonere dingen heeft gedaan. 
Ze is inmiddels verrast met het erelidmaatschap van de vereniging en heeft als eerste het 
prachtige kleurboek van Purmerend ontvangen. 
Wil bedankt Tineke voor haar inzet en positiviteit en vooral voor de fijne samenwerking. 
Tineke dankt op haar beurt alle verenigingsleden en bestuursleden waarmee zij in de loop 
van die 12 jaar samengewerkt heeft. Zij noemt met name ook Koos van Zijp die haar als 
adviseur terzijde heeft gestaan. Tineke heeft zich altijd gesteund gevoeld en met veel plezier 
voor de vereniging gewerkt. Zij wenst VHP veel goeds en een mooie toekomst toe. 
Gerard merkt tenslotte nog op dat Tineke niet geheel uit het zicht verdwijnt. De projecten die zij 
opgestart heeft maakt zij af en bovendien blijft zij ook actief als gastvrouw in het VHP-huis. 
 
2.  Mededelingen 
 
De voorzitter heeft schriftelijk afbericht voor het bijwonen van deze digitale vergadering ontvangen 
van de heren Fred Beijert, Dick Hussaerts en Alex Vallentgoed. 
 
3. Jaarverslag secretaris 2020 
 
De secretaris heeft geen nadere toelichting op het jaarverslag. Helaas konden er door de huidige 
omstandigheden weinig tot geen activiteiten worden ontplooid. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. 
Het jaarverslag 2020 wordt dus met dank aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.  
Dit geldt ook voor het jaarverslag 2019 dat via de website bekeken kon worden. 
 
4. Financieel verslag 2020 
 
De penningmeester geeft een beknopte toelichting op het financieel verslag. 
Hij constateert voor het eerst een (gering) negatief saldo en wijt dit grotendeels aan het feit dat de 
vereniging het laatste jaar geen enkele activiteit heeft kunnen ontplooien. 
VHP is de gemeente weer erkentelijk voor het om niet-gebruik van het VHP-huis. 
Tenslotte bedankt de penningmeester wederom Marian de Boer voor haar inzet en onmisbare 
steun bij de verzorging van de ledenadministratie en de contributie-inning.  
 
Over het financieel verslag zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. Het wordt dan ook 
met dank aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Verslag kascommissie en decharge aan bestuur 
 
De kascontrole 2019 en 2020 is verricht door Henk Dinkgreve en Hans de Jager. 
Henk Dinkgreve verklaart namens de kascontrolecommissie dat de boeken en alle stukken 
gecontroleerd en in orde bevonden zijn. De kascontrolecommissie stelt derhalve voor de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over de afgelopen boekjaren. 
Aldus wordt besloten. 
 
Henk Dinkgreve is bereid nog een jaar als kascontrolecommissielid te fungeren. 
Verder stelt Harry Poppelier stelt zich beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. 
De voorzitter concludeert dat er dan nog een reserve lid nodig is. 
 
6. Begroting 2021 
 
De penningmeester verwijst naar de bijbehorende toelichting. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen.  
De begroting 2021 wordt dan ook met dank aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld. 
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7. Benoeming nieuwe bestuursleden: 
 
a. Benoeming voorzitter 
 
Heeft bij de start van de vergadering plaatsgevonden. 
 
b. Benoeming Han Gankema als algemeen bestuurslid 
 
Tegen dit voorstel zijn geen bezwaren ingediend. 
Han Gankema wordt dus met algemene stemmen tot algemeen bestuurslid benoemd. 
 
c. Aftreden secretaris en benoeming Thom Schreuder tot secretaris 
 
Tegen dit voorstel zijn geen bezwaren ingediend. 
Wil Rijswijk treedt dus af en Thom Schreuder wordt met algemene stemmen tot secretaris 
benoemd.  
 
De voorzitter bedankt Wil voor haar 12-jarige bestuursperiode. Hij heeft haar leren kennen 
als recht door zee, zeer actief en to the point. Hij heeft in zijn inwerkperiode altijd een beroep 
op haar kunnen doen. Gelukkig verdwijnt Wil niet uit het zicht: ze blijft gastvrouw en maakt 
bepaalde projecten af. Als dank voor de fijne samenwerking overhandigt hij een bos 
bloemen. 
Tineke Abercrombie heeft heel lang met Wil samengewerkt en haar leren kennen als een 
echte spil in het web. Wil heeft zich, naast het secretariaat, ook beziggehouden met onder 
meer de programmacommissie en de organisatie van de vrijwilligersdag, de 
nieuwjaarsreceptie en het jaarlijkse bestuursuitje. Ook heeft Wil zich namens VHP ingezet 
voor het 4/5-mei comité.  
Samenwerken zit Wil in het bloed. Tineke zegt van haar genoten te hebben en trots is op wat 
zij samen met het bestuur voor VHP hebben kunnen realiseren. 
Wil zegt dank voor alle lovende woorden. 
Zij wil op haar beurt alle bestuursleden bedanken voor hun inzet en samenwerking en zegt 
genoten te hebben van de tijd waarin zij zich voor VHP heeft kunnen inzetten. Zij hoopt deze 
periode te zijner tijd onder gunstiger omstandigheden nog eens gezelliger te kunnen 
afsluiten. 
 
8. Eindredacteur VHP-magazine 
 
De voorzitter geeft aan dat zich ook bij de redactie van het VHP-magazine een wisseling 
heeft voorgedaan. Jaap van Kuler heeft na ruim 12 jaar eindredactie het stokje overgedragen 
aan Dick Hussaerts. Jaap kan trots zijn op wat het VHP-magazine uiteindelijk geworden is. 
Ook de laatste editie die onder zijn eindredactie verschenen is, is weer een prachtig nummer 
geworden. De voorzitter hoopt ook met Jaap te zijner tijd deze periode op een wat 
feestelijker manier te kunnen afsluiten. In ieder geval ontvangt hij ook een bos bloemen. 
Jaap van Kuler dankt voor de mooie woorden. Hij kijkt met grote tevredenheid terug op 13 
jaar eindredacteurschap en is erg blij in Dick Hussaerts een waardige opvolger gevonden te 
hebben. Jaap realiseert zich dat hij in zijn werk altijd voor de volle 100% het vertrouwen van 
het bestuur genoten heeft. Dat was fantastisch en hij dankt het bestuur daarvoor. 
Ook Tineke Abercrombie wil Jaap hartelijk danken. Zij zijn vrijwel gelijktijdig bij VHP 
begonnen en hebben een fijne samenwerking gehad. Jaap heeft het VHP-magazine tot een 
heel mooi blad gemaakt. 
 
9. Rondvraag  
 
Ronald Groenestein bedankt alsnog Tineke, Wil en Jaap van Kuler voor hun inzet voor de 
vereniging. Wel vraagt hij zich af wat hij bij filmopnamen nu zonder Wil als voice-over moet 
beginnen. Wil zegt graag bereid te zijn om te komen helpen als Ronald haar nodig heeft.  
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10. Sluiting 
 
De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
  
 
 
 


