Verslag van de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer,
gehouden op 16 maart 2016 in de Stoomhal te Wormer.
Aanvang 20.00 uur, aanwezig ca. 80 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. Alles staat op de agenda.
3. Verslag ledenvergadering 29 november 2014
Het verslag wordt met dank aan Albert Stol, ongewijzigd vastgesteld en geeft geen
aanleiding tot vragen of opmerkingen.
4. Jaarverslag van de secretaris
Van het jaarverslag wordt kennisgenomen en in dankzegging aanvaard. Naar aanleiding
van het verslag zijn geen vragen of opmerkingen.
5. Financiën
Het verslag van de penningmeester wordt aan de orde gesteld en door Marc van der
Hout toegelicht.
Mevrouw Jansen vraagt of de in Torenklanken afgedrukte balans voortaan wat groter
kunnen worden afgedrukt. De cijfers zijn nu ondanks het bezit van een bril niet te lezen.
Door Klaas Waal wordt namens de kascommissie een verklaring afgelegd dat de stukken
zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Het geeft een getrouwe weergave van de
inkomsten en uitgaven. Hij stelt namens de kascommissie voor de stukken goed te
keuren en de penningmeester decharge te verlenen.
Hier wordt door de leden vergadering mee ingestemd.
Hierna worden de financiële stukken 2015 door de ledenvergadering vastgesteld.
De heren Bolleman en van Tol worden benoemd als de nieuwe leden van de
kascommissie.
Ter afronding van dit agendapunt dankt de voorzitter bedankt de penningmeester en de
leden van de kascontrolecommissie voor hun inspanningen.
6. Contributie 2017
Peter Roos licht toe dat de contributie sinds de oprichting van het Genootschap op €
15,00 per jaar is vastgesteld en sindsdien nimmer is verhoogd. Dit ondanks de wel

stijgende kosten en uitgaven. De huidige contributie is alleen voor de uitgave van het
jaarboek nauwelijks toereikend. Daarom wil het bestuur voorstellen om met ingang van
het jaar 2017 de contributie te verhogen naar € 17,50 per jaar.
Dit voorstel kan de algehele instemming van de ledenvergadering hebben.
7. Bestuursverkiezing
Lydy van der Toorn Vrijthoff-Smit is aftredend bestuurslid en heeft besloten zich niet
opnieuw herkiesbaar te stellen.
Voorgesteld wordt Nico Koelemeijer in haar plaats in het bestuur te benoemen. Tevens
stelt de voorzitter voor om Albert Stol opnieuw in het bestuur te benoemen. Albert is vorig
jaar op het laatste moment met instemming van de ledenvergadering aan het bestuur
toegevoegd. Om die reden is Albert nu aftredend en opnieuw herkiesbaar.
Bij de secretaris hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Met de benoeming van de beide heren wordt door de ledenvergadering met applaus
ingestemd.
Peter dankt Lydy heel hartelijk voor haar jarenlange inzet als bestuurslid van het
Genootschap en onderstreept deze dank met een bos bloemen en een hartelijk applaus
van de aanwezig leden.
8. Toelichting op de activiteiten van ons genootschap in 2016
Door Peter Roos wordt een toelichting gegeven op de activiteiten die voor 2016 op stapel
staan.
Naast het zoals gebruikelijk uitbrengen van Torenklanken en het Jaarboek noemt hij de
doorlopende wisselexpositie van oude foto’s in Torenerf; de activiteiten rond
monumentendag en het verder uitbouwen van de website.
Tevens maakt hij melding van het feit dat er wordt nagedacht over het uitzetten van een
historische wandeling door Wormer en het opzetten van een digitale beeldbank van
historische foto’s van Wormer en haar inwoners.
Met name voor deze laatste activiteit wordt nog naarstig gezocht naar personen die daar
een bijdrage aan willen en kunnen leveren. Gegadigden daarvoor kunnen zich melden bij
Albert Stol.
9. Benoeming ere lid
Voordat naar de rondvraag wordt overgegaan wil het bestuur een extra agendapunt
inlassen dat gezien het bijzondere karakter en het verrassingselement niet op de agenda
kon worden geplaatst. Dit betreft namelijk de benoeming van Jan Blokker tot erelid van
het Historisch Genootschap Wormer.
Jan is als een van de medeoprichters vanaf de oprichting zeer actief betrokken geweest
bij het genootschap en heeft ook nu nog een groot aandeel in activiteiten als het
organiseren van de jaarlijkse monumentendag in Wormer. Ook heeft Jan een belangrijke
bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van Wormer.
Al deze verdiensten heeft het bestuur er toe gebracht om aan de ledenvergadering het
voorstel te doen om Jan Blokker tot ere lid van het genootschap te benoemen.
Het voorstel van het bestuur wordt door de ledenvergadering met algemene instemming
en applaus overgenomen.

Ter onderstreping van het erelidmaatschap overhandigd Peter aan Jan Blokker een
ingelijste oorkonde en een bos bloemen. Ook dit weer ondersteund door een applaus van
de aanwezigen.
10. Rondvraag
De heer Bolleman vraag hoe het staat met de sponsoren van het jaarboek. Peter zegt na
het terugtrekken van WormerWonen enkele jaren terug de twee overige sponsoren er
nog steeds zijn en aan hen ook dit jaar weer een bijdrage is gevraagd.
Extra sponsoren blijven natuurlijk altijd welkom en daar zal ook naar worden gezocht.
Els Mak is blij met het initiatief om een eigen beeldbank op te zetten. Zij wijst daarvoor op
de mogelijkheden van het Waterlands archief die ook een beeldbank heeft en daarbij
ondersteuning kan verlenen. De hosting van de beeldbank zou via het Waterlands archief
kunnen verlopen.
11. Sluiting
Peter Roos sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen en geeft
vervolgens achtereenvolgend het woord aan de heren Blokker die iets zal vertellen over
de historie van de beschuitstoren en de heer Goedhart, de architect van de nu her te
bouwen beschuitstoren.
Tot slot zal het eerste deel van de door Albert Stol bewerkte en van muziek voorziene
film uit 1963 worden vertoond “Wormer in Beeld.
Na afloop hiervan wordt de heren Blokker, Goedhart en Stol door de voorzitter bedankt
onderstunt door applaus van de aanwezige leden.
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Secretaris

