
 
 
 
 

Verslag van de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap 
Wormer, gehouden op 21 mei 2015 in de Stoomhal te Wormer. 

 
Aanvang 20.00 uur, aanwezig ca. 45 leden 
 
1. Opening 
 

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

 
De leden van het bestuur, Arthur van Haarlem en Lydy van der Toorn Smit Vrijthof zijn 
afwezig i.v.m. respectievelijk vakantie en familieverplichtingen. 

 
3. Verslag ledenvergadering 29 november 2014 
 

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

 
4. Financieel verslag 
 

Marc van der Hout geeft met behulp van sheets een toelichting op het financieel verslag 
over 2014. Het boekjaar sluit af met een winst van € 1.147. 
De begroting voor 2015 laat eveneens een positief saldo zijn van ca. € 1.000 maar dan is 
het wel noodzakelijk dat de nog openstaande contributies, in totaal ca. €1.500, alsnog 
worden betaald. In dit verband wordt gewezen op het belang van toestemming voor 
automatische incasso. 
De heer Kuijper doet verslag namens de kascontrolecommissie. Er zijn bij de controle 
geen onrechtmatige uitgaven aangetroffen en het verslag geeft een correcte weergave 
van inkomsten en uitgaven. Het stelt daarom voor het verslag goed te keuren en de 
penningmeester decharge te verlenen. Op voorstel van de voorzitter wordt aldus door de 
leden met applaus besloten. 
De voorzitter bedankt vervolgens de penningmeester en de leden van de 
kascontrolecommissie voor hun inspanningen. 

 
5. Verkiezing kascontrolecommissie. 
 

De heer Kuijper is aftredend en hiervoor in de plaats wordt benoemd de heer Bolleman 
die samen met de heer Waal de nieuwe kascontrolecommissie vormt. 
Als reserve wordt de heer Kuijper benoemd. 

 
6. Toelichting op de activiteiten in 2015 
 

De voorzitter geeft de volgende opsomming; 
- Torenklanken zal als vanouds weer 4 maal per jaar worden uitgebracht; 
- Zaterdag 13 juni as. is de dag van Cultureel Zaans Erfgoed waar ook ons 
  Genootschap aan mee werkt;  
- Op 12 en 13 september in het kader van Monumentendag met als thema "Kunst en 
  ambacht" een tentoonstelling in de Stoomhal. De tentoonstelling wordt 
  georganiseerd door ons lid de heer Jan Blokker en het bestuur is er zeer content 



 mee dat hij deze kar wil trekken; 
- De Genootschapdag met de presentatie van het Jaarboek zal medio november 
  plaats vinden; 

 
- De nieuwe website is nagenoeg gereed en zal over ca. 2 weken beschikbaar zijn 
  Met behulp van de beamer geeft Peter een toelichting op de verschillende 
  rubrieken. Webmaster is de heer Jaap Kronenberg en het ontwerp is van mevrouw 
  Wietske van Soest. Er wordt gedacht aan een nieuwsbrief voor de leden die dat 
  willen, maar ook Torenklanken blijft gewoon verschijnen. 

 
7. Rondvraag 
 

- De heer Benen vraag of er al nagedacht is over een eigen ruimte voor het 
  Genootschap De voorzitter memoreert eerdere plannen in relatie tot herbouw van 
  de beschuittoren, maar dat hij recentelijk heeft gehoord dat de gemeente werkt aan 
  een nieuw plan waar in ook ruimte voor het Genootschap is opgenomen.  
  De heer Waal attendeert in dit verband op de pakhuizen Maas Waal en Schepel. 
  Deze zijn echter reeds voor 80% verhuurd en missen geschikte accommodatie. 
- Des gevraagd door de heer Kuijper meldt de voorzitter dat bij grote afwijkingen van 
  de begroting uiteraard de leden hier voor eerst om toestemming zal worden 
  gevraagd. 

 
8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen en geeft 
vervolgens het woord aan de heer Cees Kingma voor het vervolg van het progamma te 
weten de vertoning van de film "Van de Zaan gezien" gevolgd door een lezing over het 
lot van de vele pakhuizen langs de Zaanoever. 
Na afloop hiervan wordt de heer Kingma door de voorzitter bedankt onderstunt door 
applaus van de aanwezige leden.      

 
Albert Stol 


