
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Historisch Purmerend, 
gehouden op 22 april 2015 in Partycentrum Concordia, Koemarkt 45 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:  de heren M.H.Wagenaar en B.Rijser de dames M.de Boer en H.de 

 Wolf 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Zij maakt excuses voor het feit dat er als gevolg 
van een communicatiestoornis enige verwarring is ontstaan over de juiste vergaderdatum. 
Aanvankelijk was de vergadering op 15 april gepland maar kort na het uitkomen van het 
jaarprogramma is deze verschoven naar 22 april.  
Voorts vestigt zij de aandacht op de presentielijst en vraagt de aanwezigen – indien nog niet 
gedaan – deze te tekenen. 
Tenslotte betuigt zij namens VHP medeleven met de slachtoffers van de brand die afgelopen 
maandag in de binnenstad heeft gewoed.  
 
2.  Herbenoeming:  
         
De heer Henk Meines is volgens het rooster aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en 
er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.   
Henk Meines wordt met algemene stemmen herbenoemd en aanvaardt deze benoeming. 
De voorzitter feliciteert hem en hoopt opnieuw op een vruchtbare samenwerking. 
 
3.    Jaarverslag secretaris over 2014 
 
Wil Rijswijk neemt het verslag paginagewijs door en geeft waar nodig een toelichting. 
De nieuwe website is zo goed als klaar is en kan naar verwachting komende week life gaan. 
In het beleidsplan is opgenomen dat VHP meer de wijken in moet om de historie van 
Purmerend uit te dragen. Als er ideeën zijn om in dat verband op locaties in de wijk b.v. een 
lezing te geven zijn die van harte welkom. 
VHP wordt veelvuldig bedacht met schenkingen. Helaas is het niet altijd mogelijk om alle 
gevers daarvoor persoonlijk te bedanken, maar het zal duidelijk zijn dat deze schenkingen 
zeer welkom zijn. 
De archiefgroep werkt onder leiding van Jan Dekkers heel hard aan de digitalisering van het 
beeldmateriaal. Er zit schot in de zaak maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Dank aan 
Jan Dekkers voor zijn inzet. 
De vitrine die ooit in het Eggert Winkelcentrum stond, is nu ondergebracht in De Tien 
Gemeenten. De exposities veranderen regelmatig en worden afwisselend door VHP, de 
Archeologische Werkgroep en ook door De Tien Gemeenten ingericht. 
Het magazine verschijnt nu in kleur. De redactie wordt bedankt voor het vele werk dat hier- 
voor verricht wordt. 
 
Vanuit de zaal komen geen vragen over het jaarverslag, waarna het – met een applaus voor 
de opsteller – ongewijzigd wordt vastgesteld.  
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4.    Financieel verslag 2014  
 
Peter Knook heeft in 2014 het penningmeesterschap van Wouter van Waardt overgenomen. 
Hij neemt de jaarrekening door en licht een aantal hoofdpunten toe. 
De contributieopbrengst is ongeveer gelijk gebleven; er hebben leden afscheid genomen 
maar er zijn ook nieuwe leden bijgekomen. Opvallend is dat veel leden naast de reguliere 
contributie een extra geldbedrag overmaken. 
De giften zijn een uitvloeisel van de in 2013 gevoerde en in 2014 uitbetaalde actie van 
Specsavers.  
De subsidie komt van de gemeente Purmerend en de overige opbrengsten betreffen onder 
meer de verkoop van boeken etc. en de huur die ’t Gilde voor het gebruik van de 
bovenverdieping van het VHP-huis betaalt. 
 
4a.  Verslag kascommissie en decharge aan het bestuur 
 
De kascontrole is verricht door Piet Schot en Rob Teunisse. 
Piet Schot legt namens de kascontrolecommissie de volgende verklaring af: 
“Op 17-02-2015 hebben ondergetekenden, Rob Teunisse en Piet Schot, zijnde de 
kascontrolecommissie, steekproefsgewijze de boeken gecontroleerd van de  
penningmeester Peter Knook. Tijdens deze controle werden er geen onregelmatigheden  
geconstateerd. 
Wij stellen de leden van de vereniging derhalve voor de penningmeester decharge te 
verlenen over het afgelopen boekjaar 2014.” 
 
De vergadering verleent penningmeester en bestuur met algemene stemmen decharge 
voor het gevoerde beleid in 2014.  
 
Rob Teunisse treedt af als lid van de kascontrolecommissie. 
Vorig jaar is Dick Blokker benoemd als reservelid; hij neemt nu de plaats van Rob Teunisse 
in en vormt met Piet Schot in 2015 de kascontrolecommissie. 
Jack Brugge meldt zich aan als reservelid. 
 
5.    Begroting 2015 
 
Peter Knook legt uit dat de post kosten telefoon, computer en overige kantoorkosten een 
stijging vertoont omdat hieronder nu ook de kosten die door/voor de ledenadministratie 
worden gemaakt, zijn opgenomen. Eerder stond die post op een andere plaats in de 
begroting. 
De kosten van het verenigingsorgaan konden aanzienlijk verlaagd worden omdat overge-
stapt is naar een ander ontwerpbureau en de laatste versie ook door een andere drukker is 
verzorgd. Dit heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd.    
De penningmeester is erg blij met de ondersteuning van Koos van Zijp en Marian de Boer 
die de ledenadministratie voor hun rekening nemen. Hij dankt hen daarvoor. 
 
Vanuit de zaal komen geen vragen, waarna de begroting 2015 met algemene stemmen 
wordt goedgekeurd. 
 
6.    Beleidsplan 2013-2018 
 
Het beleidsplan is al eerder besproken en goedgekeurd. 
 
7.    Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering d.d. 09-04-14 
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
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8.    Rondvraag en sluiting  
 
Ber de Lange verwijst naar de presentatie die Jan Dekkers straks over oorlog en bevrijding 
gaat geven. Hij vindt het jammer dat aan zo’n belangrijke presentatie niet wat prominenter 
aandacht geschonken is.  
De voorzitter kan melden dat er op zondag 3 mei a.s. aanvang 14.00 in het Stamhuis een 
herhaling van deze presentatie volgt. 
 
Ber de Lange heeft zich zorgen gemaakt over de verdwijning van de gevelsteen van ’t Witte 
Huis. Hij is blij nu van Barend Winkelaar gehoord te hebben dat de gevelsteen in Hoorn 
gerestaureerd wordt en op een markante plaats op ’t Witte Huis zal terugkeren.  
 
Ber de Lange probeert zoveel mogelijk jaartallen op gebouwen in Purmerend in beeld te 
brengen. Hij heeft geconstateerd dat op veel belangrijke gebouwen een jaartal ontbreekt. Hij 
wijst in dat verband op het huidige stadhuis en het vorig jaar geheel gerestaureerde 
busstation Tramplein. Hij verzoekt het bestuur van VHP dit bij de gemeente aan te kaarten. 
 
De voorzitter verwijst naar de laatste editie van Regiozaken waarin een aantal optimistische 
berichten staan over o.a. het in oude luister herstellen van Villa Clementine en de 
Doelenstallen. Ook schijnen er plannen te zijn om de muziektent weer in zijn oorspronkelijke 
staat op Nieuwegracht/Herengracht terug te brengen. 
 
Voorts wijst zij op de inloopmiddag in het VHP-huis op zaterdag 25 april van 13.00 tot 16.00 
uur en de onthulling van de plaquette voor de Gevallenen voor het vaderland op het Erehof 
op de Algemene Begraafplaats op zondag 26 april a.s. om 11.00 uur. Aansluitend vindt er 
een fietstocht plaats langs markante oorlogspunten o.l.v. Gilde gidsen.  
Op donderdag 30 april wordt om 14.00 uur de presentatie over het ontstaan en de ontwikke-
ling van Wheermolen in het Tritongebouw herhaald. 
Op vrijdag 1 mei aanvang 18.30 uur vindt er o.l.v. Henk Meines een stadswandeling plaats 
langs markante oorlogspunten.  
Op zondag 3 mei om 14.00 uur wordt in het Stamhuis de presentatie van Jan Dekkers over 
oorlog en bevrijding herhaald. 
Tenslotte wordt op zondag 10 mei de jaarlijkse verrassingsmiddag gehouden; start en 
aanmelding tussen 13.00 en 14.00 uur bij het nieuwe Spijkerman op de Neckerdijk. De tocht 
voert naar de Beemster en kan per fiets of per auto worden afgelegd. Museumjaarkaart 
meenemen s.v.p. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierna de vergadering.  
 
  
 
 
 
 


