
 

 

Verslag jaarvergadering van de Historische Vereniging Alkmaar op 13 april 2016 
 
1. Opening  
Leen Spaans memoreert de verwerving van Vox Populi en de permanente bruikleen aan de 
Laurentiuskerk; de viering van het 90-jarig jubileum in de Grote Kerk en de drie speciale uitgaven: 
Machteld Sybrandsdochter, Alkmaar uit de kunst en 90 Alkmaarders. 
De Walk of History zal geopend worden op 30 november. 
 
2. Vergaderverslag 2015: akkoord.  
3. Jaarverslag 2015: Correctie: De Oud Alkmaarprijs werd uitgereikt op 15 april 2015 i.p.v. 2014. 
 
4. Financieel verslag 2015 en begroting. 
Penningmeester Paul Stoop licht de overschrijding van de begroting in 2015 toe. Er zijn bij de 
jubileumviering hogere uitgaven gedaan dan voorzien was. De uitgave van Alkmaar uit de Kunst  
en de hoge portokosten vanwege de zwaardere jubileumuitgaven zijn de voornaamste oorzaken. 
De begroting voor 2016, waarin geen bijzondere uitgaven verwacht worden, geeft voor het eerst 
geen positief resultaat. Henk de Visser merkt op dat de inkomsten voor Pinksterdrie niet 
kostendekkend zijn zoals in andere jaren. De buskosten zijn hoger, de hogere kosten worden dit 
jaar niet doorberekend aan de leden. De kosten onder ‘wandelingen’ betreffen wandelingen, maar 
vooral lezingen. Er zijn meer lezingen en er is een hogere opkomst, dus hogere uitgaven aan 
consumpties. Er zijn 1306 leden. De aanwas is groter dan het verlies aan leden. 
 
5.Verslag kascontrolecommissie 
De penningmeester leest het verslag van de kascontrolecommissie voor daar beide leden, te 
weten  Hip Breebaart en Jan Beyer niet aanwezig konden zijn. De kascontrolecommissie beveelt 
een contributieverhoging aan. Daarover zal in de jaarvergadering van 2017 besloten worden, de 
verhoging zal dan in 2018 ingaan. Decharge voor het financieel verslag.  
Nieuw kascontrolecommisielid: Dick de Haan 
 
6. Bestuurszaken 
Hiske Bienstman moest helaas aftreden door haar verhuizing naar Thailand, Frank Numan door de 
verhuizing van zijn werkgever naar Rozendaal en Gerard Dekkers wegens drukke 
werkzaamheden. De nieuwe bestuursleden Anneke Goddijn, secreatris, en Stefan Jansen, 
lezingen, stellen zich voor.  Netty Bleichrodt zal  enige tijd proefdraaien in het bestuur en zal t.z.t 
de contactpersoon tussen bestuur en Oud Alkmaar worden. 
Leen Spaans wordt herbenoemd voor zijn laatste termijn. 
 
7.Uitreiking Oud Alkmaarprijs 
Magda van Amsterdam neemt het woord en vertelt over de niet aflatende inzet van Jan van Baar, 
archivaris van het Regionaal archief, om de geschiedenis van de stad toegankelijk te maken. Hij 
doet dit door veel publicaties en het helpen van belangstellenden en onderzoekers bij hun 
onderwerp. Leen Spaans speldt de gouden verenigingsspeld op en reikt de oorkonde en de 
bloemen uit. Jan van Baar is bijzonder vereerd met de onderscheiding. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
* Leen Spaans laat aan de hand van de tekeningen zien wat de plannen zijn voor de herbouw van 
de panden van Waardijk en Spaander. Mogelijk zal het bestuur bezwaar maken vanwege de 
betreurde bouwhoogte. 
* Marjanne Kloeg vraagt of het logo van de vereniging veranderd zal worden nu het Poortje van 
Sonoy niet meer in bezit is. Het Poortje blijft het beeldmerk, maar heeft inmiddels een strakkere 
uitvoering gekregen. 
* Volgend jaar is de jaarvergadering op 12 april. 
 
Sluiting formele deel. 
 
Anneke van Wordragen van de Stichting Stolpersteine Alkmaar  verzorgde de lezing over 
Stolpersteinen in Alkmaar. 


