
 

 

 

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap 

Wormer, gehouden op 29 november 2014 in de Stoomhal te Wormer. 

Aanvang, 10.30 uur. Aanwezig ca. 70 leden. 

1. Opening door de voorzitter 

Peter Roos opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Van Wormer Wonen is een brief ontvangen met de mededeling dat zij zullen stoppen met 

het sponsoren van het Historisch Genootschap. Dit besluit wordt erg betreurt. 

3. Kort verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 16 januari 2014 

Dit verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld 

4. Financieel verslag 2013 

Door Marc van Hout wordt een korte toelichting gegeven op het voorliggende financieel 

verslag. De vereniging is financieel gezond, maar als gevolg van een terugloop in het 

ledental en advocaatkosten is het vermogen met een aanzienlijk bedrag afgenomen. 

Op een vraag daarover wordt verteld dat de terugloop in het ledental ca. 50 personen 

bedraagt.   

Mede door het wegvallen van Wormer Wonen als sponsor is het wenselijk om naar 

nieuwe sponsoren op zoek te gaan. 

Omdat het op de nu gehanteerde wijze toch lastig is om kennis te nemen van een 

toelichting op de cijfers wordt gevraagd dat een volgende vergadering op een andere 

wijze te doen. Bijvoorbeeld door het projecteren van de cijfers en toelichting via een 

beamer. 

Namens de Kascontrolecommissie wordt door de heer Kuiper in rijmvorm een 

goedkeurende verklaring afgegeven. 

Wel heeft de kascontrolecommissie een tweetal opmerkingen: 

De commissie heeft geconstateerd dat aan de verspreiding van Torenklanken met meer 

geld is uitgegeven dan de voorgaande jaren. Dat is veroorzaakt door het feit dat  de 

Torenklanken per post is verzonden. 

Daarnaast heeft de kascontrolecommissie geconstateerd dat het bestuur voorafgaand 

aan het uitgeven van een bedrag van € 7000,00 aan advocaatkosten, hiervoor 

toestemming had behoren te vragen aan de ledenvergadering. 



Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat de Torenklanken voortaan weer door de 

verspreidgroep zal worden bezorgd. 

De opmerking van de kascontrolecommissie met betrekking tot de advocaatkosten wordt 

door het bestuur erkend, echter dit betreft een situatie die het huidige bestuur bij haar 

aantreden heeft aangetroffen. 

De voorzitter vraagt of de ledenvergadering kan instemmen met het voorstel dat de 

toestemming voor het doen van deze uitgave met het vaststellen van dit financieel 

verslag alsnog is gegeven.   

De ledenvergadering kan met dit voorstel instemmen en stelt het financieel verslag 2013 

vast. 

De voorzitter dank de penningmeester en de kascontrolecommissie voor hun 

werkzaamheden. 

5. Benoeming leden kascontrolecommissie: 

Naast de heer Kuiper, die zich opnieuw kandidaat stelt, stelt ook de heer Waal zich 

kandidaat. Beiden worden met algemene instemming benoemd. 

6. Samenstelling bestuur 

Peter Roos deelt mee dat Elly Fens als gevolg van haar benoeming als wethouder het 

bestuur al snel weer heeft moeten verlaten. Binnen het bestuur is afgesproken dat Arthur 

van Haarlem haar functie van secretaris zal overnemen. 

In eerste instantie had het bestuur nog willen wachten met het invullende van de 

vacature die door Elly is achtergelaten. Echter de afgelopen week is uit contact met de 

heer Albert Stol gebleken dat hij wel tot het bestuur wilde toetreden. De heer Stol wilde 

zich vanuit het bestuur vooral gaan richten op het periodiek uitbrengen van 

Torenklanken. 

Hoewel het voorstel van zijn benoeming niet meer in de voor deze vergadering 

verschenen Torenklanken kon worden opgenomen, vraagt de voorzitter de vergadering 

toch of met de benoeming van de heer Stol kan worden ingestemd. 

Dat is met algemene instemming het geval. 

7. Toelichting activiteiten 2015 

Na de heropstartproblemen in het afgelopen jaar wil het bestuur zich in 2015 weer richten 

op de activiteiten van de vereniging. Voor 2015 staat op de rol: 

• Het frequenter houden van lezingen; 

• Het frequent uitbrengen van Torenklanken 

• Het uitbrengen van het jaarboek 

• De monumentendag 

• De erfgoed dag op 13 juni in en rond de Stoomhal 

• Het vernieuwen van de website 



 

8. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

9. Sluiting 

De voorzitter stelt voor de vergadering te sluiten, maar wil dat niet doen zonder een 

bijzonder woord van dank uit te spreken aan het adres van Cees Kingma, Els Mak, Rene 

van Manen, Dirk Pranger en Nico Koelemeijer, de reactie van het jaarboek. Deze leden 

zijn er in geslaagd om binnen een jaar twee zeer lezenswaardige jaarboeken uit te 

brengen. Een prestatie van formaat. De waardering voor deze prestatie wil het bestuur 

graag met een presentje en een hartelijk applaus van de ledenvergadering onderstrepen. 


