
Verslag jaarvergadering van de Historische Vereniging Alkmaar op 12 april 2017!!
1. Opening!
Leen Spaans noemt de de belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar. De leden 
ontvingen het prachtige boek ‘Schaven aan Alkmaar’ van Peter Bitter als eindejaarsgeschenk. Oud 
Alkmaar onderging uiterlijk een facelift en behield de hoge kwaliteit van de artikelen. De Walk of 
History werd op 30 november geopend een project in samenwerking met de kunstenares, de 
winkeliersvereniging en de HVA. Bert Muis, Leen Spaans hebben er veel tijd in geïnvesteerd. Paul 
Stoop was de penningmeester. Het resterend bedrag, 12.000 euro, mag de HVA besteden aan bijv. 
nieuwe publicaties.!
De onthulling van het Ringersgebouw is gaande. Vijf jaar geleden zette Piet Verhoeven met een 
opmerking tijdens de rondvraag van de ledenvergadering het proces om het Ringersgebouw te 
behouden in gang. !!
2.Verslag jaarvergadering 2016: akkoord.!!
3. Jaarverslag 2016/2017!
aanvulling: De Pinksterdrietocht ging naar Den Bosch.!
Mevrouw Landman merkt op dat onder Bestuurssamensteling de datum 15 april 2015 moet zijn: 13 
april 2016.!!
4.Financieel verslag 2016 en Begroting 2017!
De penningmeester merkt op dat het batig saldo van de Walk of History in het verslag van volgend 
jaar wordt verwerkt. De portokosten zijn hoog, o.a. door de verzendkosten van Schaven aan 
Alkmaar. De inkomsten uit contributies zijn net te kort om alle kosten te dekken, het eigen 
vermogen vangt de overschrijding op. De financiële positie is gezond.!!
5. Verslag kascontrolecommissie!
De kascontrolecommissie, te weten Jan Beyer en Dick de Haan hebben de boeken in orde 
bevonden en adviseert de jaarvergadering d.m.v. applaus decharge te verlenen aan 
penningmeester en bestuur. Nieuw kascommissielid ter vervanging van  Jan Beyer is Jos Olbers.!!
6. Bestuurszaken!
Stefan Jansen, die de lezingen organiseerde, heeft helaas moeten besluiten wegens drukke 
werkzaamheden af te haken als bestuurslid. Netty Bleichrodt en Klaas te Bos stellen zich voor als 
nieuwe bestuursleden. Netty is contactpersoon tussen Oud Alkmaar en bestuur. Klaas zal diverse 
projecten ondersteunen, o.a. de Kunstweek, Alkmaarders op de kaart, !!
7. Uitreiking Oud Alkmaarprijs!
De commissie Oud Alkmaarprijs bestaat uit oud-bestuursleden. Magda van Amsterdam heeft het 
voorzitterschap overgedragen aan Guus Breebaart. Guus roemt de kwaliteiten van de  
stadsarcheoloog Peter Bitter die dit jaar de Oud Alkmaarprijs ontvangt. Door zijn vele publicaties 
en lezingen over vondsten in de grond van Alkmaar heeft hij de kennis van de geschiedenis van de 
stad zeer verrijkt. Peter wordt gehuldigd met de gouden verenigingsspeld, een oorkonde, bloemen 
en envelop met inhoud.!!
8. Rondvraag!
-Piet Verhoeven uit zijn zorg over de eventuele aanleg van terrassen op het water van de Mient. 
De HVA deelt zijn zorg en probeert invloed uit te oefenen op het voorgenomen besluit.!
-Truus van der Plank mist de stang om kleden te kloppen op het hofje van Splinter, de historische 
stang is na de renovatie niet teruggeplaatst.!!
Sluiting formele deel.!!
Feyko Alkema verzorgde een lezing over de voormalige Nederlandsche Bank aan de Koorstraat.!!
 !


