Verslag van de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer,
gehouden op 22 maart 2017 in de Stoomhal te Wormer.
Aanvang 20.00 uur, aanwezig ca. 100 leden

1. Opening
Peter Roos opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Ketser en mevrouw van Soest.
Verder zijn er geen ingekomen stukken of mededelingen te doen. Alles staat op de
agenda.
3. Verslag ledenvergadering 16 maart 2016
Het verslag wordt met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld en geeft geen
aanleiding tot vragen of opmerkingen.
4. Jaarverslag van de secretaris 2016
Door een misverstand is verzuimd het jaarverslag 2016 in de Torenklanken op te nemen.
Er zijn voldoende exemplaren voor deze vergadering aanwezig en in de komende
Torenklanken zal het alsnog worden opgenomen.
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. Aan de had van enkele
sheets geeft Marc van der Hout een korte toelichting.
Namens de kascommissie zegt de heer Bolleman 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 2016 door de ledenvergadering vastgesteld.
De heer van Tol en mevrouw Hanegraaf 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. Bestuursverkiezing
Arthur van Haarlem is in zijn functie als secretaris aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Derhalve stelt de voorzitter voor tot
herbenoeming over te gaan. De ledenvergadering stemt door middel van applaus met dit
voorstel in.
7. Toelichting op de activiteiten van ons genootschap in 2017
Peter Roos geeft een toelichting gegeven op de voor 2017 geplande activiteiten.
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals het uitbrengen van Torenklanken en het
Jaarboek; de doorlopende wisselexpositie van oude foto’s in Torenerf; en de
Genootschapsdag in november gaat hij op enkele activiteiten nader in.
Van de Jongert-wandeling die tijdens de laatste monumentendag voor het eerst kon
worden gemaakt, is het plan een vaste route te maken met duurzame informatiebordjes.
De Open Monumentendag kent dit jaar het thema “Boeren Burgers en buitenlui”. Daar zal
invulling aan worden gegeven door het maken van een expositie en een boekwerkje over
boerderijen in Wormer vanaf 1900. Door een werkgroep wordt inmiddels hard aan dit
thema gewerkt.
De fotowerkgroep is in 2016 gestart en zal het komende jaar haar activiteiten verder
uitbouwen. Het is de bedoeling tot via de website bereikbare foto-databank te komen met
historische foto’s van mensen en gebouwen uit Wormer, voorzien van een toelichting.
Mensen die voor deze foto-bank materiaal willen aanleveren zijn hiervoor van harte
uitgenodigd.
Naast de doorlopende expositie van foto’s in Torenerf zal dit jaar in Torenerf ook een film
worden vertoond over de bejaardenuitstapjes van de jaren 1937, 1938, 1939 en 1947.
De totstandkoming van de Beschuitstoren dit jaar de nodige aandacht van het bestuur
vragen. De besluitvormingsprocedures voor de bouw van deze toren is nu geheel
afgerond. De verwachting is dat nu spoedig met de bouw zal worden gestart en de toren
ca. april – mei 2018 gereed zal zijn. Om de in de toren aan het Genootschap toegezegde
ruimtes in gebruik te kunnen nemen, moet nog veel werk worden verzet en fondsen
voorsponsoring worden aangeschreven.
Tot slot meldt Peter dat het Genootschap nu ook over een eigen Facebook-pagina
beschikt. Hij roept de aanwezigen op deze pagina te bezoeken en zich als volger aan te
melden. Zo kan actueel over het Genootschap op de hoogte blijven.
8. Rondvraag
Mevrouw Brouwer vraagt waarom in de boerderijen in de Enge Wormer niet worden
meegenomen in de expositie tijdens de Open Monumentendag. Albert Stol zegt dat dit
vooral een praktische achtergrond heeft. Alle boerderijen in Wormer in beeld brengen is
al een stevige klus. Als daar de boerderijen in de Enge Wormer bij zouden komen, is het
niet meer behapbaar.
Het is wel een goede suggestie voor een eventueel vervolg.
De heer Bolleman zegt dat in zijn woonplaats, Amstelveen regelmatig in het weekblad
historische foto’s worden opgenomen van herkenbare plekken in Amstelveen met
daarnaast een foto van hoe het nu is. Het vraagt zich af of iets dergelijks ook in Wormer
mogelijk is. Peter Roos noemt het een goede suggestie maar geeft aan dat het

Genootschap geen zeggenschap heeft over de inhoud van de weekbladen die in Wormer
verschijnen. Frans Koelemeijer merkt op dat dit op de website van het Genootschap al
gebeurt. Onder het kopje “Foto’s” zijn deze historische en recente foto’s opgenomen.
9. Sluiting
Peter Roos sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen en geeft
vervolgens het woord aan Piet Kleij die als gemeentelijke archeoloog onderzoek heeft
gedaan naar de historie van boerderijen in Wormer en daar het nodige over zal vertellen.
Na deze lezing en de pauze zal het tweede deel van de door Albert Stol bewerkte en van
muziek voorziene film uit 1963 worden vertoond “Wormer in Beeld”.
Aan het einde van de avond wordt de heren Kleij en Stol door de voorzitter bedankt,
ondersteunt door applaus van de aanwezige leden.
Arthur van Haarlem
secretaris

