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1.

Opening, In Memoriam Harold Bos
De voorzitter (Leen Spaans) heet alle leden en gasten van harte welkom. Hij schetst kort het
verloop van de avond. Vervolgens staat hij stil bij het overlijden van Harold Bos, oud voorzitter van de HVA. De tekst van het In Memoriam staat in de jongste uitgave van Oud Alkmaar.

2.

Lezing over restauratie Consistorie Grote Kerk
De heren Willem Haaksma Wagenaar en Edwin van de Brink vertellen uitgebreid en
enthousiast over de restauratie van het plafond van de Consistorie van de Grote Kerk. Een
forse en uitdagende klus die volgens contract op 1 januari 2020 moet zijn afgerond.

3.

Korte pauze

4.

Uitreiking Oud Alkmaar Prijzen
Vanwege het feit dat sinds de instelling van de Oud Alkmaar Prijs in 1969 deze prijs tweemaal
niet is uitgereikt zijn er deze avond drie prijzen uit te reiken. Mevrouw Guus Breebaart is
voorzitter van de Commissie Oud Alkmaar Prijs en zij licht de nominaties toe. De eerste twee
nominaties zijn voor de afscheid nemende redactieleden van het tijdschrift Oud Alkmaar:
Marlies te Berge (16 jaar redactielid) en Jan Drewes (14 jaar redactielid). De vergadering
stemt in met de nominaties waarna de voorzitter, de heer Spaans, de oorkonde, de gouden
verenigingsspeld en de bloemen uitreikt. Voor Marlies is er een vervangend cadeau omdat zij
de speld reeds eerder vanwege haar verdiensten voor de vereniging heeft ontvangen.
De derde nominatie is voor Christi Klinkert, conservator van het Gemeentelijk Museum. Daar
zij vanavond niet aanwezig kon zijn hebben Guus Breebaart en Leen Spaans gisteren in het
Museum het juryrapport, de oorkonde, de gouden verenigingsspeld en de bloemen
overhandigd. Feyko Alkema heeft een en ander gefilmd zodat de leden dit nu kunnen zien.

5.

Opening ALV, beschouwing en mededelingen
De bestuursleden nemen plaats en worden door de voorzitter voorgesteld.

6.

Notulen van de algemene ledenvergadering 2018
Bij punt 3 moet de naam van Aaltje van Noordwijk zijn: Aatje van Noordwijk.
Bij punt 6 is er discussie of Joost Cox hoofd van de redactie van Oud Alkmaar is. Volgens
Marlies ten Berge is de redactie een team zonder hiërarchie. Echter, statutair is er wel een
hoofdredacteur. Dit laat onverlet hoe de redactieleden in de praktijk met elkaar omgaan.
Hiermee is het verslag van de jaarvergadering 2018 vastgesteld.

7.

Jaarverslag 2018 – 2019
In het verslag moet bij het item ‘Oud Alkmaar’ bij Marlies ten Berge worden toegevoegd dat
zij tot december 2018 redactielid is geweest. Het compliment van mevrouw Magda van
Amsterdam dat de HVA een actieve vereniging is wordt met applaus onderstreept.
Hiermee is het jaarverslag 2018 – 2019 vastgesteld.

8.

Financieel verslag 2018 en begroting 2019
De penningmeester geeft een korte toelichting waaruit blijkt dat het boekjaar wordt
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afgesloten met een verlies van iets meer dan 14.000,= euro. Dit heeft te maken met enkele
bijzondere (eenmalige) uitgaven voor het jubileumboek over de Grote Kerk, de start van de
Monumentenloods en de overdracht van de ledenadministratie aan Stichting MEO.
De begroting voor 2019 laat ook een tekort zien, hetgeen de laatste paar jaar structureel is.
Om de kwaliteit te waarborgen zoals we dat gewend zijn van de vereniging lijkt een
verhoging van de contributie met 5,= euro per 2020 onvermijdelijk. Na een hoofdelijke
stemming met handopsteken is er 1 onthouding, een tiental tegenstemmers en een
meerderheid is voor een verhoging van 5 euro.
9.

Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid van de commissie
Na een dankwoord van de penningmeester aan de kascommissie voor de prettige
samenwerking geeft Jos Olbers een korte toelichting. De commissie heeft op 27 februari
2019 de financiële stukken met de penningmeester besproken en zij adviseert het bestuur
een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende meerjarenbegroting op te stellen.
Er wordt gevraagd wat de reden is dat er geen subsidie voor het beeld van Truus Wijsmuller
in de begroting is opgenomen. Het antwoord is dat er enerzijds in de begroting weinig ruimte
is voor subsidies in het algemeen en anderzijds dat de bevolking en het bedrijfsleven het geld
bijeen moeten brengen. Wel houden we als HVA rekening met de mogelijkheid van een klein
tekort zodat we aan de vergadering toestemming vragen een reservering te maken van
maximaal 5000,= euro in geval van nood. Bij handopsteken blijkt iedereen akkoord te zijn.
Geen tegenstemmers of onthoudingen.
De commissie is tot de conclusie gekomen dat de stukken voldoen aan de eisen die daaraan
worden gesteld en adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord en stelt vervolgens de rekening 2018, de
balans van 31 december 2018 en de begroting van 2019 vast.
De heer Jos Olbers treedt af als lid van de kascontrolecommissie. De vergadering benoemt in
zijn plaats de heer Bob Heusy tot nieuw lid. Voor wat betreft de controle van de jaarrekening
2019 bestaat de kascontrolecommissie uit de leden André Bakker en Bob Heusy.

10.

Bestuurszaken

10.1

De voorzitter geeft aan dat Anneke Goddijn na haar eerste periode van 3 jaar als bestuurslid
nog wel een driejarige periode verder wil. De vergadering is akkoord met de herbenoeming.

10.2

Instellen Commissie Monumentenloods
In de loop van 2018 heeft het college van B&W van Alkmaar aan de HVA gevraagd om in de
nabije toekomst het beheer van de monumentenloods over te nemen. Het bestuur van de
HVA gaat ervan uit – rekening houdend met het uitgangspunt dat de inkomsten uit de
verkoop aan de HVA toekomen – dat na de startfase het beheer van de Monumentenloods
uiteindelijk budgettair neutraal zal plaatsvinden. Conform de statuten artikel 13 lid 5 heeft
het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor het besluit inzake
het verkrijgen van het beheer over onroerende zaken. De goedkeuring wordt met algemene
instemming en applaus verkregen.

2

VERSLAG
Algemene Ledenvergadering 10 april 2019
_______________________________________________________________________________________________________________

10.3

Instellen Commissie Kunst en Geschiedenis
In de afgelopen jaren kwamen verschillende projecten langs op het snijvlak van kunst en
geschiedenis. Ook voor de komende tijd dienen zich weer projecten aan. Het voorstel is om
een vaste commissie Kunst en Geschiedenis in te stellen. De vergadering is hiermee akkoord.

10.4

Afscheid Stefan Jansen
De voorzitter bedankt de scheidende penningmeester Stefan Jansen voor al het werk dat hij
uitzonderlijk efficiënt en effectief heeft gedaan. Hij is gedwongen vanwege gezin, werk en
studie zich als bestuurslid terug te trekken, maar zal als juridisch adviseur betrokken blijven.

10.5

Benoeming nieuwe bestuursleden
Er zijn drie nieuwe bestuursleden die al enige tijd als aspirant lid meedraaien. Jos Stroomer is
leidinggevende van het team van de Monumentenloods waarbij hij ook de contacten met de
gemeente onderhoudt. Lucas Zimmerman wordt de nieuwe penningmeester. Hij is ook lid
van de werkgroep Monumentenloods en van de Puienprijscommissie. Rob Marijn gaat als
(pers)voorlichter de website en de social media onderhouden. De drie nieuwe bestuursleden
stellen zich kort voor waarna de vergadering akkoord gaat met hun benoeming.

11.

Afscheid van voorzitter Leen Spaans 2010 – 2019
De heer Leen Spaans treedt na 9 jaren statutair af als voorzitter.
De wethouder Christiaan Braak is gekomen en speldt Leen – na een toespraak met louter
lovende woorden – het ere-insigne in goud van de gemeente Alkmaar op.
Feyko Alkema memoreert de successen op de palmares van Leen Spaans. Hora fuget facta
manent ofwel de tijd vliegt maar de feiten blijven. Hij overhandigt Leen een boek met de
verzameling van al zijn columns van de afgelopen jaren.
Vice-voorzitter Klaas te Bos vraagt de vergadering om Leen erelid van de vereniging te maken
en speldt hem onder applaus de gouden speld van de HVA op.
In zijn dankwoord geeft Leen aan dat hij heeft genoten van zijn taak als voorzitter van de
HVA. Hij dankt alle leden voor het vertrouwen en de vele vrijwilligers voor hun inzet.

12.

Voorstellen voorzitter Carol Korringa 2019 – . . . .
De vice-voorzitter wil het voorzitterloze tijdperk kort houden en introduceert Carol Korringa
als nieuwe voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten. Carol vertelt over haar achtergrond en
opleiding en vraagt de vergadering voldoende tijd om in haar nieuwe rol te kunnen komen.
Onder hartelijk applaus wordt Carol Korringa verwelkomd als voorzitter van de HVA.

13.

Rondvraag en sluiting
Alleen Leen Spaans maakt gebruik van de rondvraag door de voorzittershamer en het
bijbehorende aambeeld aan Carol te overhandigen. Op het aambeeld staan de namen van
alle voorzitters, inclusief die van zijn opvolger.
De nieuwe voorzitter sluit de ledenvergadering om 22.35 uur

14.

Gezellige nazit met hapje en drankje
“en het bleef nog lang rumoerig in de Sociëteit aan het Varnebroek”.
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