
Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 28 maart 2019 
 
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap 
Wormer, gehouden op 28 maart 2019 in de Stoomhal te Wormer. 
 
Aanvang 20.00 uur, aanwezig ca. 140 leden 
 
1. Opening 

Peter Roos opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen te doen. 
 
3. Verslag ledenvergadering 22 maart 2018 

Het verslag wordt met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld en geeft 
geen aanleiding tot vragen of opmerkingen. 

 
4. Jaarverslag van de secretaris 2018 

In het jaarverslag wordt eenmaal ten onrechte de Vereniging Zaans Erfgoed een 
stichting genoemd. Dit zal gecorrigeerd worden. Hierna wordt van het jaarverslag 
kennisgenomen en wordt deze onder dankzegging aanvaard. Naar aanleiding 
van het verslag zijn geen vragen of opmerkingen. 

 
5. Financiën  

Het verslag van de penningmeester wordt aan de orde gesteld. Door Marc van 
der Hout wordt aan de hand van enkele sheets een korte toelichting gegeven. 
De heer Kuiper vraagt naar het grote verschil tussen de begroting van de overige 
opbrengsten en de uitkomst. Marc zegt dat dit verschil wordt veroorzaakt door de 
uitgave van het boek over de Beschuitstoren. 
 
Namens de kascommissie zegt mevrouw Koelemeijer dat de stukken zijn 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Het geeft een getrouwe weergave van de 
inkomsten en uitgaven. Zij stelt namens de kascommissie voor de stukken goed 
te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. 
Hier wordt door de ledenvergadering mee ingestemd. 
 
Hierna worden de financiële stukken 2018 door de ledenvergadering vastgesteld. 
 
Mevrouw L. Koelemeijer en de heer R. Beijaerts worden benoemd als de nieuwe 
leden van de kascommissie. 
 
Ter afronding van dit agendapunt dankt de voorzitter de penningmeester en de 
leden van de kascontrolecommissie voor hun inspanningen. 

 
6. Bestuursverkiezing 

Marc van der Hout is in zijn functie als penningmeester aftredend en herkiesbaar.  
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Daarom wordt voorgesteld tot 
herbenoeming van de penningmeester over te gaan. De ledenvergadering stemt 
door middel van applaus met dit voorstel in. 



Gezien de uitbreiding van de activiteiten en het ter beschikking krijgen van de 
ruimtes in de Beschuitstoren is er behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Deze 
is gevonden in de persoon van de heer Marc Grandiek. Marc Grandiek is als 
bouwdirectie betrokken geweest bij de herbouw van de Beschuitstoren en is dus 
als geen ander bekend met dat gebouw. Het bestuur wil Marc graag als nieuw lid 
van het bestuur aan de ledenvergadering voordragen. Dit voorstel wordt met 
applaus begroet. Peter Roos dankt de ledenvergadering voor het vertrouwen en 
feliciteert Marc met zijn benoeming.  

 
7. Toelichting op de activiteiten van ons genootschap in 2019 

Peter Roos geeft een toelichting op de voor 2019 geplande activiteiten. 
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals de jaarlijkse ledenvergadering met lezing 
en/of film, het uitbrengen van Torenklanken en het Jaarboek; de wisselexpositie 
van oude foto’s in Torenerf; en de Genootschapsdag in november gaat hij op 
enkele activiteiten nader in. 
 
De Open Monumentendag kent dit jaar het thema ‘plekken van plezier’.  
Aan dit thema zal invulling worden gegeven door de historie van verschillende 
horecagelegenheden en muziek activiteiten in beeld te brengen. Dit zal weer in 
een boek worden vastgelegd en op de Open Monumentendag zal in Het 
Moriaanshoofd een expositie worden ingericht. 
 
Nu we in de Beschuitstoren de beschikking hebben gekregen over een goede 
werkruimte kon de fotowerkgroep ook goed aan de slag gaan. Via een extra 
subsidie kon de noodzakelijke apparatuur worden aangeschaft om de historische 
foto’s te scannen en op een overzichtelijke wijze te archiveren. 
 
Al het materiaal van het Historisch Genootschap zoals boeken en diverse 
schenkingen die op verschillende plaatsen in Wormer waren opgeslagen zijn nu 
naar de Beschuitstoren overgebracht. Daar zijn we nu druk bezig met het 
uitzoeken en archiveren van het materiaal. Wat niet door het Genootschap zelf 
behouden kan worden, wordt naar het Waterlands archief overgebracht. 
 
Over de museale invulling van de ruimtes bij de beschuitstoren kan nog weinig 
worden gezegd. Daar is de Gemeente Wormerland de trekker in, gelukkig wel in 
nauw overleg met het Genootschap. Hopelijk kan medio 2019 deze museale 
invulling worden gerealiseerd. 
 
Tot slot zal ook in 2019 Torenklanken regelmatig blijven verschijnen. Daarnaast 
zal de digitale nieuwsbrief actiever worden gebruikt. Voorafgaand aan deze 
ledenvergadering is ook een digitale nieuwsbrief verzonden. Leden die deze 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar dat willen kunnen zich via de website 
van het Genootschap hiervoor aanmelden. 

 
8. Rondvraag 

Mevrouw Jansen vraagt naar de stand van zaken rond de vorig jaar 
aangekondigde rondleiding in het gebouw Mercurius.  
De voorzitter zegt dat dit naar achteren is geschoven omdat verwacht werd dat de 
belangstelling hiervoor niet groot was. Mevrouw Jansen betwijfelt dat en bij een 
vraag aan de aanwezigen blijkt dat de belangstelling er inderdaad wel is. De 



voorzitter zegt toe dat in overleg met Lassie zal worden getreden om te kijken of 
deze rondleiding alsnog gerealiseerd kan worden. 
 
De heer van het Kaar vraagt naar de openstelling van de Beschuitstoren. Albert 
Stol zegt dat voor de uitreiking van het jaarboek de Beschuitstoren een aantal 
zaterdagen open is geweest, maar de belangstelling snel afliep. Het voornemen is 
om na de realisatie van de museale invulling van de ruimtes de toren regelmatig 
open te stellen. Dan kunnen we de bezoekers ook wat bieden. 
 
De heer Aafjes heeft nog een film over 75 jaar Zwetplassers. Hij zal zorgen dat 
deze bij Albert Stol komt. Ook vraagt hij waarom de schenkingen van de 
Zwetplassers niet in de Torenklanken vermeld zijn. Albert Stol zegt dat deze 
schenkingen al in een eerdere uitgave van Torenklanken waren opgenomen. 
 
De heer Leegwater vraagt of de schenkingen openbaar en te bezichtigen zijn. De 
voorzitter zegt dat zoals eerder vertelt deze schenkingen nu eerst gearchiveerd 
worden. Het is de bedoeling dat in een van de ruimtes voor de museale invulling 
ruimte komt voor wisselende tentoonstellingen. Daar zouden ook met enige 
regelmaat deze schenkingen tentoon kunnen worden gesteld. 
  

9. Sluiting 
Peter Roos sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen en 
geeft vervolgens het woord aan Sjors van Leeuwen, molenaar op de Zaanse 
Schans, die een lezing zal houden over de molens die in Wormer gestaan 
hebben. 
 
Na deze lezing en de pauze zullen twee korte historische films worden vertoond 
over het in 1948 gehouden bevrijdingsfeest en het gat van Wormer. 

 
Aan het einde van de avond wordt Sjors van Leeuwen en de heer Stol door de 
voorzitter bedankt, ondersteund door applaus van de aanwezige leden.      

 
Arthur van Haarlem 
 
Secretaris 
 


