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nieuwsbrief nummer 29 - maart 2013

Welkom
 Jan Blokker

De laatste nieuwsbrief heeft u ontvangen in november 2012, dat is bijna vijf
maanden geleden. Sindsdien is er heel wat gebeurd bij onze vereniging, maar het
meeste is buiten u om gegaan.
Toch zijn er zaken waarvan wij u graag op de hoogte willen brengen.
Inmiddels heeft u een brief ontvangen namens het “dagelijks bestuur”.
Over de inhoud van die brief en over de inhoud van de laatste "Torenklanken"
(nummer 28) willen we u graag wat verduidelijking brengen.
Boven dit stukje zag u het al staan: Jan Blokker. Die was toch weg? Die is toch
afgetreden? Nee, die is er nog steeds. In de nieuwsbrief van september (nummer
27) heb ik u al verteld, dat ik in de loop van oktober mijn taken wilde overdragen
en aftreden als lid van het bestuur en dus natuurlijk dan ook als voorzitter.
Het is er niet van gekomen en hoe dat zit, leest u in deze nieuwsbrief.
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de opmaak
Deze aflevering van Torenklanken heeft een minder mooie opmaak dan u van
ons gewend bent. Normaal verzorgt Wietske van Soest de professionele opmaak
van onze nieuwsbrief.
Deze keer hadden we zoveel haast, dat ik in overleg met Wietske zelf de nieuws-
brief ter hand heb genomen.
Het gaat maar om één keer. De volgende Torenklanken ziet er weer gelikt uit!

de foto op de voorkant
 Jan Blokker

De foto op de voorkant komt uit de collectie van Jan Vink bij het Waterlands
Archief. Hij toont het fanfarekorps "Eendracht maakt macht" omstreeks 1900,
opgesteld voor de woning van burgemeester Lourens Rempt. Daar heeft nu dok-
ter Strootman zijn praktijk.
De eerste vermelding van dit muziekgezelschap vond ik in de krant "Het Nieuws
van de dag" van 1 september 1894. Daarin stond dat ook het fanfarekorps uit
Wormer had deelgenomen aan de viering van Koninginnedag, toen natuurlijk
nog op 31 augustus.
De laatste vermelding vond ik in "Schuitemakers Purmerender Courant" van 11
juni 1902, waarin stond dat men bij het in IJmuiden gehouden concours de derde
prijs had gewonnen.
Wie kan mij meer vertellen over dit illustere muziekkorps?

De feiten
 Jan Blokker

Wat heeft zich nu de laatste maanden afgespeeld? Ik zal proberen voor u de fei-
ten op een rijtje te zetten.
Begin augustus heb ik de andere bestuursleden laten weten, dat ik het bestuur
wilde verlaten om meer tijd te krijgen voor het doen van onderzoek naar de
geschiedenis van Wormer. Ik heb daarop al gezinspeeld in mijn bijdrage in
Torenklanken 26 van juli 2012. Ook in Torenklanken 27 (van september 2012)
heb ik u daarvan op de hoogte gebracht en u laten weten, dat ik in de loop van
oktober mijn taken wilde overdragen. Eerder leek mij niet verstandig omdat begin
september nog onze expositie vanwege de Monumentendagen plaats moest vin-
den. Direct daarop zou ik met vakantie gaan, zodat het afscheid niet eerder dan
in oktober zou kunnen gebeuren. Het liep echter anders. Tijdens mijn vakantie
bleek, dat op een informele bijeenkomst van drie bestuursleden op 13 september
Frank Tjeertes tot voorzitter was gekozen. Toen ik begin oktober terugkwam van
mijn vakantie heb ik zelf ook bij de drukkerij Centurion, waar ons jaarboek wordt
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gedrukt, kunnen zien dat in het jaarverslag vermeld was dat Frank per 15 oktober
voorzitter zou zijn.
Ook bestuurslid Nico Koelemeijer was op die bijeenkomst niet aanwezig geweest
en maakte dan ook later bezwaar tegen deze gang van zaken, die erg veel op een
coup leek. Ik was immers nog niet eens afgetreden.
De drie bestuursleden hadden mij echter nergens van op de hoogte gebracht en
ik besloot dan ook per brief te laten weten, dat ik in de bestuursvergadering van
26 oktober 2012 een door mij aangezochte nieuwe kandidaat voor mijn open-
gevallen plaats in het bestuur wilde voorstellen, en meteen mijn taken wilde
overdragen en officieel aftreden als bestuurslid en voorzitter.
Per brief liet de secretaris mij weten, dat noch ik, noch de nieuwe kandidaat op de
bestuursvergadering welkom waren. Ik had zelf overigens al eerder bezwaar
gemaakt tegen de datum van de vergadering vanwege de gelijktijdige vergade-
ring van de Monumentencommissie, waarbij ik de laatste tijd steeds aanwezig
ben. Het werd mij zodoende onmogelijk gemaakt om op dat moment af te treden
en ik heb dat dan ook aan de anderebestuursleden latenweten en gesuggereerd,
dat ik dan zou aanblijven tot de eerstvolgende ledenvergadering, die in april
2013 was voorzien.
De drie bestuursleden bleven echter bij hun besluit en in nieuwsbrief nummer 28
heb u kunnen lezen, dat van mij zogenaamd afscheid was genomen en dat Frank
Tjeertes voorzitter zou zijn geworden. Ook op de Genootschapsdag in november,
waarbij het jaarboek werd uitgereikt bleek, dat men niet op zijn besluit wilde
terugkomen.
Enkele prominente leden waren het daarmee niet eens en het besluit werd geno-
men om met Frank Tjeertes te gaan praten. Dat gebeurde begin november, maar
zonder resultaat. In overleg met enkele leden, die bij deze gesprekken betrokken
waren, heb ik daarop bij de Kamer van Koophandel de inschrijving van Frank
Tjeertes uit het handelsregister laten verwijderen, om te voorkomen dat de vereni-
ging nog meer schade zou worden toegebracht. Ook de poging om mij uit te
doen schrijven werd daarmee juist op tijd verijdeld.
Intussen is er ook geprobeerd een bemiddelaar te vinden, die het geschonden
vertrouwen tussen de bestuursleden weer zou kunnen terugbrengen. Die bemid-
delaar is aan de slag sinds begin februari en probeert de bestuursleden weer bij
elkaar te brengen.
Tegen het uitschrijven uit het handelsregister heeft Frank Tjeertes bij de Kamer van
Koophandel bezwaar gemaakt en nadat beide partijen hun standpunten schrifte-
lijk hebben duidelijk gemaakt, zal er een dezer dagen een hoorzitting plaats vin-
den, waarna de Kamer van Koophandel een oordeel zal vellen.
Tijdens de pogingen om de bestuursleden weer met elkaar te laten samenwerken,
hebben de drie eerder genoemde bestuursleden als zogenaamd "dagelijks
bestuur" u een brief gestuurd, die ik hierbij ook weer heb afgedrukt, zodat u daar
niet naar behoeft te zoeken en nog eens rustig kunt lezen, wat daar in staat.
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Ook het antwoord van Nico Koelemeijer is in deze Torenklanken afgedrukt.
Aan de brief van Nico behoef ik niet veel toe te voegen.
Voor alle duidelijkheid benadruk ik nog eens, dat ik niet ben afgetreden en dat ik
graag zou zien, dat er weer zo gauw mogelijk een bestuur komt, waarvan de
leden elkaar vertrouwen en die er op uit zijn, om ondanks alles te trachten in sep-
tember tijdens de Monumentendagen weer een interessante expositie te verwe-
zenlijken en in november een prachtig jaarboek.
Van mij mag u alle medewerking verwachten, dat spreekt vanzelf.

de brief van het "dagelijks bestuur"
Aan de leden van het Historische Genootschap Wormer
Wormer, 28 februari 2013
Onderwerp: Informatie met betrekking tot bestuurlijke problemen
Met deze briefwil het dagelijks bestuur van het Historisch Genootschap Wormer u
informeren over de bestuursproblemen waarmee zij te kampen heeft, alsmede
over de gevolgen daarvan voor ons Genootschap.
Zoals u weet heeft Jan Blokker zijn bestuursfunctie en het voorzitterschap van ons
Genootschap in 2012 neergelegd. Hij kondigde zijn vertrek onder meer aan in
onze nieuwsbrief ‘Torenklanken’ nummer 27 van september 2012 en vervolgens
bent u in de daarop volgende ‘Torenklanken’ nummer 28 van november 2012
geïnformeerd over het bestuursbesluit om Frank Tjeertes tot nieuwe voorzitter te
benoemen.
Bestuursbenoemingen moeten worden ingeschreven in hek register bij de Kamer
van Koophandel.
Toen wij de bestuurswijziging wilden doorgeven bleek dat Frank niet meer als
bestuurslid stond ingeschreven. Verder bleek dat de door de Algemene Ledenver-
gadering gekozen bestuursleden Jos Blokker (penningmeester, gekozen in 2009)
en Mic Hamers (secretaris, gekozen begin 2012) destijds niet in het register van
de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Dit is wel een oud bericht over Wormer. Ik vond het in de Amsterdamsche Courant van 5 juni 1674.
Die krant bevindt zich overigens niet bij het Waterlands Archief of de Koninklijke Bibliotheek maar in
het Russisch Staatarchief voor Oude Akten in Moskou.
Wie wat bewaart, heeft wat! Het was 8 jaar na het begin van de Opstand of de Tachtigjarige oorlog.
Geen kermis in die tijd. Sobere tijden voor de ingezetenen van Wormer....
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Tegen de uitschrijving van Frank Tjeertes is in november 2012 formeel bezwaar
gemaakt bij de Kamer van Koophandel. Deze bezwaarprocedure loopt nog
steeds en het laat zich aanzien dat door een, kennelijk noodzakelijke, hoorzitting
de afloop nog enige tijd op zich zal laten wachten.
Zolang de leden van het dagelijks bestuur niet staan ingeschreven hebben zij
geen formele bevoegdheden zoals het aangaan van overeenkomsten e.d. (bij-
voorbeeld het huren van een zaal en bankhandelingen).
Als gevolg van het bovenstaande heeft het dagelijks bestuur moeten besluiten
geen Algemene Ledenvergadering (gebruikelijk in de maand april) te organiseren
voordat bovenstaande problemen zijn opgelost. Verder kan de automatische
incasso van de contributie over het jaar 2013 niet worden uitgevoerd omdat de
penningmeester daartoe officieel niet bevoegd is. De uitgave van ‘Torenklanken’
is voorlopig opgeschort en ook de voorbereiding van Jaarboek 2013 loopt
helaas ernstige vertraging op.

Een recente foto van het Waterlands Archief aan de Wielingenstraat in Purmerend (rechts). Aan de
linkerkant schurkt het imposante gebouw van de Kamer van Koophandel tegen het archief aan. Dat
zal overigens niet lang meer duren. Per 1 januari 1914 wordt deze vestiging van de Kamer van Koop -
handel in het kader van de bezuinigingen opgeheven.
Het archief blijft gewoon. Gelukkig maar....
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het antwoord van bestuurslid Nico Koelemeijer
Beste
Na ontvangst van jullie schrijven vorige week was ik met stomheid geslagen. Mijn
verbijstering veranderde echter snel in boosheid, toen ik deze brief aan de leden
nog eens goed had gelezen.
Het leek mij daarom raadzaam niet direct impulsief te reageren.
Maar de ergernis over dit schrijven blijft en wel om de volgende redenen:
1. De onjuiste weergave van de feiten in alinea 2: Jan Blokker zou zijn bestuurs-
functie en het voorzitterschaphebben neergelegd. Jan heeft echter slechts zijn ver-
trek aangekondigd in Torenklanken om zich meer aan historisch onderzoek te
kunnen wijden. Vervolgens heeft hij tijdens zijn vakantie moeten ervaren dat er
een nieuwe voorzitter was benoemd en hij in feite was afgezet.
2. De onjuiste voorstelling van zaken dat de leden van het bestuur niet kunnen
functioneren, als zij niet in het register van de Kamer van Koophandel staan ing-
eschreven.
De penningmeester heeft zijn functie op normale wijze uitgeoefend sinds zijn aan-
treden in 2009 en heeft alle handelingen verricht, die uit zijn functie voortvloeien.
Datzelfde geldt voor de secretaris na zijn aantreden begin 2012, hoewel hij noch
de penningmeester bij de KvK stonden ingeschreven.
Dat zij vervolgens in december 2012 hebben besloten alle bestuurlijke activiteiten
te staken, was en is niet in het belang van ons genootschap.
3. Het laten uitgaan van een brief van het bestuur aan de leden zonder dat ik als
bestuurslid daarin ben gekend.
4. De introductie van een apart “dagelijks bestuur“, een orgaan dat nooit door
het bestuur in een vergadering is ingesteld.
5. Het zonder enig overleg binnen het bestuur verstrekken van eenzijdige informa-
tie aan de leden, waarbij het elementaire principe van “hoor en wederhoor “ aan
de andere partij ontzegd wordt.
Deze handelwijze schept slechts verwarring en dient allerminst het belang van ons
genootschap. Hier wil het bestuur besturen, terwijl het de noodzakelijke bestuurs-
zaken zoals de inning van de contributie verzaakt.
6. Het onnodig en waarschijnlijk door eigenbelang ingegeven beschikken over de
gelden van het genootschap door het versturen van de brief. Tot nu toe vond het
contact met de leden plaats door gebruik te maken van de coördinator met haar
groep koeriers. Zij vraagt zich af welk hoger belang er is gediend door geen
gebruik te maken van hun diensten.
7. De slotzin, waarin sprake is van “wij “, d.w.z. de ondertekenaars van de brief.
Ik kan niet anders dan concluderen dat jullie “driemanschap “ (de vergelijking
met het driemanschap in Rome van 60 v. Chr. dringt zich op) niet alleen Jan Blok-
ker, maar nu ook mij uit het bestuur hebben gezet en van plan zijn de zaken voort-
aan met zijn drieën te regelen.
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Het handelsregister
Wat is nu precies het handelsregister?
Het handelsregister is een door de overheid (Kamer van Koophandel) gehouden
register, waarin gegevens van ondernemingen en rechtspersonen zijn vermeld.
Ook onze vereniging is zo'n rechtspersoon. Onze statuten zijn dan ook bij de
Kamer van Koophandel gedeponeerd.
De registratie is vooral belangrijk voor de aansprakelijkheid van de bestuurders.
Het moet duidelijk zijn dat het hier gaat om een registratie.
De bestuurders zijn in ons geval gekozen door de Algemene Ledenvergadering,
dat bent uzelf. Daar doet registratie al of niet helemaal niets aan af.
Er is ook geen sprake van dat uit de registratie bepaalde bevoegdheden voort-
vloeien. Die bevoegdheden worden door de leden, via de statuten, aan de
bestuurders toegekend.
Sommige verenigingen zijn zelfs helemaal niet ingeschreven in het register. Het is
een keuze, die men zelf moet maken. Alleen voor bepaalde zaken, zoals het
belastingvrij ontvangen van schenkingen, is inschrijving in het handelsregister
noodzakelijk. Onze vereniging is en blijft gewoon ingeschreven. We waren alleen
wat achter met het inschrijven van de bestuurswisselingen. We zullen het de secre-
taris maar niet al te kwalijk nemen, want het heeft geen kwalijke gevolgen.
Tenzij men die zelf verzint natuurlijk.

Het dagelijks bestuur
In de statuten van het Historisch Genootschap Wormer, zoals die bij de notaris
zijn vastgelegd, komt de term dagelijks bestuur niet voor.
Men kan in de statuten vastleggen, dat het bestuur bevoegd is uit haar midden
een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dage-
lijks bestuur vaststellen.
Dat is bij het Historisch Genootschap Wormer niet het geval.
Ook in ons Huishoudelijk Reglement komt het begrip dagelijks bestuur niet voor.

Ik meende tot voor kort – in ieder geval tot jullie ongepaste schrijven - dat het
mogelijk was om de spanningen en fricties in het bestuur, de redactie van het
jaarboek en tussen bestuur en redactie van Torenklanken als volwassen mensen
op te lossen met behulp van een mediator. Dat wij er met elkaar niet meer uitkwa-
men, was al langer duidelijk. Maar nu hebben jullie geheel onnodig de leden in
verwarring gebracht en de bestuurlijke relaties op scherp gezet.
Ik had van weldenkende mensen, werkzaam als vrijwilliger, anders verwacht.
Nico Koelemeijer
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Colofon
Torenklanken is een kwartaaluitgave van
het Historisch Genootschap Wormer

Opmaak nieuwsbrief: Wietske van Soest

Historisch Genootschap Wormer
p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer
opgericht 14 december 2005
KvK-nummer 34242956
Rabobank 1145.40.179
telefoon (075) 642 3798
e-mail: post@genootschapwormer.nl
website: www.genootschapwormer.nl

Bestuur:
Jan Blokker, voorzitter
Mic Hamers, secretaris
Jos Blokker, penningmeester
Frank Tjeertes
Nico Koelemeijer

dekrantvan22maart
Bemiddelaar voor
bestuur HG Wormer
VAN ONZE VERSLAGGEVER
WORMER - Voorzitter Jan Blokker van
het Historisch Genootschap Wormer is
tijdens zijn vakantie door drie
medebestuursledenuit zijn functie gezet.
Zo ziet Blokker het tenminste zelf. „Ik
heb wel aangegeven dat ik als voorzitter
wilde stoppen van het genootschap. Ik
wil meer tijd hebben om onderzoek te
doen. De publicaties, dat is waar het bij
een historische vereniging om draait.
Maar toen ik van vakantie terugkwam
bleek dat Frank Tjeertes zich tot voorzit-
ter heeft laten uitroepen. Een drie-
manschap probeert de indruk te wekken
dat ik ben afgetreden. Ze zeggen zelfs
afscheid van mij genomen te hebben."
Hetdriemanschap bestaat naast Tjeertes
uitMicHamers enJosBlokker. Zij stuur-
den de leden van het Historisch Genoot-
schap kort geleden een brief waarin te
lezen wasdat er voorlopiggeen ledenver-
gadering wordt gehouden.
Er zijn met de Kamer van Koophandel
problemen met de inschrijving van
bestuursleden. Blokker en Hamers zijn
nooit ingeschreven na hun benoeming
en Tjeertes is uitgeschreven. Dat bete-
kent dat geen van de drie bestuursleden
bevoegd is. Ook niet tot het uitvoeren
van de automatische contributie-
incasso.
Jan Blokker vertrouwt er op dat het alle-
maal goed zal komen met het Historisch
Genootschap. „Er is een bemiddelaar
aangetrokken om uit de problemen te
komen."

Alweer een berichtje uit de krant. Ditmaal het Haar-
lems Dagblad van 15 september 1887.
Het zal je maar gebeuren!
Wie zou deze vrouw geweest zijn? Kan iemand van u
wat licht laten schijnen op deze bijzondere gebeur -
tenis?


