
 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap 

Wormer, gehouden op 16 januari 2014 in de Stoomhal te Wormer. 

Aanvang, 20.00 uur. Aanwezig ca. 90 leden. 

(Er zijn van deze vergadering geen notulen beschikbaar, maar er is geprobeerd een zo 

getrouw mogelijk verslag te geven. Bij voorbaat excuus voor omissies). 

1. Opening van de avond door de oude voorzitter 

De vergadering wordt geopend door de oude voorzitter va het Historisch Genootschap 

Wormer, Jan Blokker. Jan heet alle aanwezigen van harte welkom en spreekt de hoop uit 

dat na vanavond een nieuwe start van het genootschap kan worden gemaakt. Omdat 

momenteel Nico Koelemeijer het enig in functie zijnde bestuurslid is, geeft Jan het woord 

over aan Nico. 

2. Verslag van de secretaris 

 

Nico geeft een kort verslag van de afgelopen periode en de zoektocht naar mensen die 

niet “besmet” zijn met de recente bestuurlijke perikelen. Hij is blij dat deze missie 

geslaagd is en vanavond een nieuw bestuur kan aantreden. Vervolgens vraagt het lid 

Mevrouw H. Thieme het woord en na enkele opmerkingen constateert zij dat aan haar 

oproep in de vergadering van 8 augustus 2013 gehoor is gegeven en dat zich een geheel 

nieuw bestuur heeft aangemeld om door de ALV gekozen te worden. 

 

3. Aftreden van het oude bestuur met decharge 

Na het plotselinge vertrek van een drietal bestuursleden op de ALV van 7 november 

2013 besluiten de overgebleven bestuursleden in de vergadering van 16 januari 2014 om 

af te treden en zij vragen de vergadering hen decharge te verlenen. Hiermede wordt 

unaniem ingestemd.  

4. Verkiezing van het nieuwe bestuur 

Peter Roos, Elly Fens, Arthur van Haarlem, Marc van Hout en Lydy van der Toorn 

Vrijthoff – Smit hebben zich beschikbaar gesteld om gezamenlijk het nieuwe bestuur te 

vormen. Peter Roos zal de functie van voorzitter gaan vervullen en Marc van Hout de 

functie van penningmeester. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld met de 

benoeming van deze kandidaten in te stemmen. 

De heren van der Snoeck en Onderwater maken bezwaar tegen de kandidatuur van 

Peter Roos, Elly Fens en Arthur van Haarlem. Naar de mening van de heren van der 

Snoeck en Onderwater hebben de genoemde kandidaten aangetoond niet capabele voor 

een bestuursfunctie te zijn. 

Dit wordt door de heer van der Broek ten stelligste bestreden. Hij heeft betrokkenen in 

diverse functie meegemaakt en is er van overtuigd dat zij goed in staat zijn invulling te 

geven aan de bestuursfunctie. 



De ledenvergadering is van oordeel dat een stemming niet nodig is en alle kandidaten 

benoemd kunnen worden. 

5. Presentatie van het nieuwe bestuur 

Namens de nieuwe bestuursleden dankt Peter Roos de ledenvergadering voor het 

uitgesproken vertrouwen. Het nieuwe bestuur zal haar beste doen om van het historisch 

genootschap weer een bloeiende vereniging te maken. 

Geen van de benoemde bestuursleden hebben betrokkenheid gehad met de perikelen in 

de afgelopen periode en afgesproken is dat zij zich daar ook niet in zullen mengen of 

partij kiezen. Het nieuwe bestuur ziet het verleden als een gesloten boek. 

Peter vertelt dat de betrokken kandidaten voor deze ledenvergadering al een keer bij 

elkaar zijn geweest en met elkaar hebben gesproken over de wijze waarop zij als 

bestuursleden hun functie willen invullen. Anders dan tot op heden zullen de 

bestuursleden minder betrokken zijn bij de directie activiteiten. Zij wil vooral faciliterend 

zijn voor de mensen die binnen de vereniging actief willen zijn. 

Ook zal het bestuur zich buigen over de statuten en onderzoeken of deze zo kunnen 

worden aangepast dat de leden meer zeggenschap binnen de vereniging kunnen krijgen. 

6. Rondvraag 

Voordat de vergadering wordt gesloten wil de heer Kuiper nadrukkelijk aandacht vragen 

voor de afgetreden bestuursleden, Jan Blokker en Nico Koelemeijer. Zij hebben zich de 

afgelopen jaren op een bijzondere wijze voor het genootschap ingezet en wil daarvoor 

zijn dank uitspreken. Deze dank wordt door de ledenvergadering en het nieuwe bestuur 

van harte onderstreept. Als dank ontvangen de beide heren een bos bloemen. 

Na de sluiting van de ledenvergadering door Peter Roos wordt de avond vervolgd door 

een pauze en een lezing van Dick Pranger. 

 


