Verslag van de algemene ledenvergadering van het Historisch
Genootschap Wormer, gehouden op 22 maart 2018 in de Stoomhal
te Wormer.
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 28 maart 2019.

Aanvang 20.00 uur, aanwezig ca. 150 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 heren Berkhout en F. Koelemeijer en
de familie v.d. Toorn.
Er zijn geen ingekomen stukken of andere mededelingen te doen.
3. Verslag ledenvergadering 22 maart 2017
Het verslag wordt met dank aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld en geeft
geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
4. Jaarverslag van de secretaris 2017
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. Door Marc van
der Hout wordt aan de hand van enkele sheets een korte toelichting gegeven.
Namens de kascommissie zegt de heer van Tol 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 2017 door de ledenvergadering vastgesteld.

De dames L. Hanegraaf en L. Koelemeijer 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
Peter Roos is in zijn functie als voorzitter aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Derhalve wordt voorgesteld
met herbenoeming van de voorzitter over te gaan. De ledenvergadering stemt
door middel van applaus met dit voorstel in.
7. Toelichting op de activiteiten van ons genootschap in 2018
Peter Roos geeft een toelichting gegeven op de voor 2018 geplande activiteiten.
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals de jaarlijkse ledenvergadering met lezing
en/of film, 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.
De Open Monumentendag kent dit jaar het thema Beschuitstoren. Dit in verband
met de realisatie van de herbouwde Beschuitstoren die dit jaar officieel geopend
zal worden. De herbouw van deze toren is voor het Historisch Genootschap een
belangrijke gebeurtenis omdat daarmee een stukje historie in het dorp weer
zichtbaar wordt, maar ook omdat het Genootschap in deze toren een eigen ruimte
krijgt.
Op 1 september 2018 zal het Genootschap deelnemen aan de Erfgoedmarkt die
door de Vereniging Zaans Erfgoed in de Oostzijdekerk zal worden georganiseerd.
De doorlopende expositie van foto’s in Torenerf zal dit jaar over de boerderijen in
Wormer als thema kennen.
Tot slot meldt Peter dat het de bedoeling was geweest om deze ALV in het
gebouw Mercurius te organiseren. Helaas bleek dit niet mogelijk. Het bestuur wil
nu wel onderzoeken of als activiteit van het Genootschap voor de leden een
rondleiding in het gebouw Mercurius kan worden georganiseerd.
8. Rondvraag
Mevrouw Joke Koelemeijer zegt dat zij wel vijf personen achter de bestuurstafel
ziet zitten, maar weet niet wie het zijn. Zij vraagt of er de volgende keer
naambordjes kunnen worden geplaatst.
Peter Roos zegt dit toe en maakt van de gelegenheid gebruik om de
bestuursleden kort voor te stellen.
De heer Roel Hamming wil graag van de gelegenheid gebruik maken om het
bestuur te complimenteren. Hij heeft met instemming kennisgenomen van de vele
activiteiten en ziet weer een actieve en gezonde vereniging. Zijn bijdrage wordt
door applaus van de aanwezigen ondersteund.

De heer Jongert uit Wormerveer vraagt of er over de activiteiten overleg plaats
vindt met andere historische verenigingen. Peter Roos zegt dat dit soms gebeurt,
maar niet frequent. Over data van activiteiten vindt wel afstemming met de
Vereniging Zaans erfgoed plaats.

9. Sluiting
Peter Roos sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen en
geeft vervolgens het woord aan Vibeke Kingma die als schrijfster van het boek
125 jaar Lassie een lezing houden over de ontwikkelingen die dit voor Wormer
belangrijke bedrijf heeft doorgemaakt.
Na deze lezing en de pauze zal een historische film worden vertoond over de
bejaardenuitjes in 1937, 1938 en 1939.
Aan het einde van de avond wordt mevrouw Kingma en de heer Stol door de
voorzitter bedankt, ondersteund door applaus van de aanwezige leden.
Arthur van Haarlem
secretaris

