
Verslag jaarvergadering van de Historische Vereniging Alkmaar op 10 april 2018 

1. Opening, mededelingen                                         

De voorzi@er (Leen Spaans) heet alle leden en gasten van harte welkom. Hij stelt het bestuur voor en 
schetst in het kort het verloop van de avond. Hij staat nadrukkelijk sHl bij het verschijnen van het 
eerste nummer van het vernieuwde periodiek Oud Alkmaar. Vele posiHeve reacHes zijn ontvangen. 
Hij bedankt de redacHe en de bestuursleden, die dankzij hun inzet de realisering van dit project 
hebben mogelijk gemaakt. Leden die het nummer niet ontvangen hebben, kunnen dat Hjdens de 
pauze bij het bestuur melden. 

De voorzi@er meldt de namen van de leden, die zich afgemeld hebben voor het bijwonen van deze 
algemene ledenvergadering en geeJ aan dat de bestuursleden Anneke Goddijn (buitenlandse reis) en 
Paul Stoop (ziekte) verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering 2017 

Over de tekst en naar aanleiding van die tekst worden geen vragen gesteld c.q. opmerkingen 
gemaakt. De vergadering stelt de notulen vervolgens vast.   

3. Jaarverslag 2017 – 2018 

Mart Hagenbeek meldt, dat z.i. het pand de “Lundiahof” gelegen is aan de Laat in plaats van in de 
Langestraat. De voorzi@er onderschrijJ deze correcHe. Mevrouw Aaltje van Noordwijk vraagt 
opheldering over het feit, dat het project “Walk of History” geld heeJ overgehouden. Hoe kan dat? 
De voorzi@er antwoordt dat bij agendapunt 4 (financieel verslag 2017) dit aspect toegelicht zal 
worden. Met in achtneming van de gemaakte correcHe stelt de vergadering vervolgens het 
jaarverslag vast.  

4. Financieel verslag 2017 en begroHng 2018 door de penningmeester 

De voorzi@er licht met betrekking tot het project “Walk of History” toe, dat het project mogelijk is 
gemaakt door substanHële financiële steun van zowel de gemeente als het bedrijfsleven en de 
middenstand. De laatsten hebben daarbij gebruik kunnen maken van de Anbi-status van onze 
vereniging. De HVA heeJ daarnaast velen uren werk in het project geïnvesteerd. Vooraf is met alle 
betrokkenen afgesproken, dat als er geld zou overblijven dit dan als een donaHe aan de HVA 
beschikbaar zou worden gesteld, mits dit geld dan weer voor studie en publicaHes binnen onze 
vereniging aangewend zou worden. Uiteindelijk bedroeg deze donaHe ruim € 11.000,-. Dit geld is 
vooralsnog toegevoegd aan het vermogen en zal worden gebruikt ten behoeve van het boek over de 
Grote Kerk, dat dit jaar nog zal verschijnen. 

In verband met de ziekte van de penningmeester geeJ Stefan Jansen – in zijn hoedanigheid als 
beoogd penningmeester – een toelichHng op de financiële stukken. Het te verwachten 
begroHngstekort van ruim € 2.000,- wordt met name veroorzaakt door de lage renteopbrengst van 



ons vermogen, de sHjging van porHkosten en de uitbesteding van de ledenadministraHe aan de 
SHchHng MEO.  

5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van een lid van de kascontrolecommissie 

De commissie heeJ op 4 april 2018 de financiële stukken met de penningmeester besproken. Zij is tot 
de conclusie gekomen dat de stukken in orde zijn en adviseert de vergadering de penningmeester 
decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord en stelt vervolgens de rekening 2017, de 
balans van 31 december 2017 en de begroHng van 2018 vast. 

De heer Dick de Haan treedt af als lid van de kascontrolecommissie. De vergadering benoemt in zijn 
plaats de heer André Bakker tot nieuw lid van de commissie. Voor wat betreJ de controle van de 
jaarrekening 2018 bestaat de kascontrolecommissie uit de leden Jos Olbers en André Bakker. 

6. Bestuurszaken 

AJreden en benoeming nieuwe bestuursleden 

De voorzi@er bedankt penningmeester Paul Stoop voor al het werk (penningmeester, 
ledenadministraHe, financiering projecten) dat hij de afgelopen drie jaren voor de vereniging heeJ 
gedaan. Hij is gedwongen wegens gezondheidsredenen zich als bestuurslid terug te trekken, maar zal 
– in overleg met het bestuur – nog enkele ondersteunende werkzaamheden blijven uitvoeren.   

Voorts belicht de voorzi@er de vele taken, die Bert Muis gedurende de afgelopen 6 jaren op 
uiteenlopende terreinen heeJ uitgevoerd. Zijn grote en brede inzet voor de vereniging is voor het 
bestuur reden geweest Bert voor te dragen tot benoeming van erelid van de vereniging. De 
vergadering bekrachHgt dit voorstel met een instemmend applaus. Na ontvangst van de speld en 
bloemen bedankt Bert het bestuur en de vergadering voor het erelidmaatschap. Ook Bert zal in 
commissie- en/of werkgroepverband zich voor onze vereniging blijven inze@en. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om Joost Cox (hoofd van de redacHe van Oud Alkmaar) 
en Stefan Jansen (penningmeester) tot nieuwe bestuursleden te benoemen. 

InterpretaHe statuten 

Voor het optreden in rechte behoeJ het bestuur conform de statuten van de vereniging vooraf de 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering. In de prakHjk is dit niet werkbaar als het gaat om 
het indienen van b.v. een zienswijze of bezwaarschriJ. De statuten geven daarnaast aan – in het geval 
van het aanwenden van rechtsmiddelen – dat het bestuur zich achteraf aan de algemene 
ledenvergadering moet verantwoorden zonder dat vooraf goedkeuring is vereist. Het bestuur stelt de 
vergadering voor deze laatste bepaling zo te interpreteren, dat hieronder ook het optreden in rechte 
kan worden begrepen. De vergadering stemt met deze interpretaHe in. 

7. Uitreiking Oud Alkmaar Prijs 



Mevr. Guus Breebaart licht als voorzi@er van de Commissie Oud Alkmaar Prijs de nominaHe van de 
commissie toe. De commissie stelt de vergadering voor de prijs dit jaar toe te kennen aan de heer 
Mart Groentjes (voorzi@er van de sHchHng “Vrienden van de stolp”) wegens zijn grote verdiensten 
gedurende 30 jaar voor het behoud van de Weslriese stolpboerderij. De vergadering stemt hiermee 
in. De voorzi@er deelt de oorkonde, de gouden verenigingsspeld en bloemen uit. 

Voorts roemt de voorzi@er de inzet van wethouder Anjo van der Ven, die er toe heeJ geleid dat de 
gemeente Alkmaar een construcHef beleid voert met betrekking tot het behoud van de stolpen 
binnen de nieuwe gemeentegrenzen. De wethouder ontvangt daarvoor bloemen van de voorzi@er. 

Henk de Visser (BoerderijensHchHng NH) roept ten slo@e alle aanwezigen op de peHHe te 
ondertekenen voor de acHe “Red de stolp”. 

8. Rondvraag en sluiHng 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzi@er sluit de vergadering onder dankzegging 
voor ieders aanwezigheid. 

    


