
Deze keer een extra aflevering van Torenklanken uitsluitend gewijd aan de bestuurstukken 
en de algemene ledenvergadering op donderdagavond 21 oktober a.s. in De Stoomhal, 
Pakhuisplein 44.
Gelukkig kunnen we elkaar weer na een lange tijd ontmoeten zonder dat we te maken hebben 
met de 1,5 meter maatregel. Eén beperking geldt echter nog altijd en dat is dat de vergadering 
alleen toegankelijk is met een QR-code. Deze maatregel is conform het nu geldende 
coronabeleid . Als u dus onze ledenvergadering wilt bezoeken, is het kunnen tonen van een 
QR-code noodzakelijk. Wij vragen dringend u daaraan te houden. Wij gaan er echter vanuit dat 
onze leden (vrijwel) allemaal gevaccineerd zijn. 
Begin november verschijnt dan weer de reguliere Torenklanken en daarin vooral alles over 
het nieuwe Jaarboek 2021, dat aan de leden zal worden verstrekt. Deze Genootschapsdag is 
gepland op zaterdag 20 november.
Wij hopen u eerst te kunnen begroeten op 21 oktober a.s. voor de algemene ledenvergadering. 
We beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Namens het bestuur, Peter Roos, voorzitter  

Links het Hollandiacomplex. Waterlands archief Wat002002421
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jAArvErsLAG HIsTOrIscH GENOOTscHAp 2020 

Net als voor de gehele wereld is 2020 voor 
het Historisch Genootschap Wormer een heel 
bijzonder jaar geweest. We begonnen het jaar 
voorspoedig en bruisend van de ideeën voor 
aansprekende bijeenkomsten en mooie activi-
teiten. Te beginnen met een Algemene leden-
vergadering en lezing van Gé Sombroek op 19 
maart in de Stoomhal.
Echter begin 2020 werd in China een venijnig 
en zeer besmettelijk virus ontdekt dat zich 
in een mum van tijd over de gehele wereld 
verspreidde: corona. Ook Nederland werd 
zwaar getroffen en begin maart voelde de 
regering zich genoodzaakt om een 'intelligente 
lockdown' af te kondigen. Het land werd op 
slot gedaan en alle bijeenkomsten met grote 

groepen mensen moesten worden afgezegd. 
Zo moest ook de ALV worden geannuleerd. 
Met pieken en dalen heeft het coronavirus ons 
heel 2020 in zijn greep gehouden. Het gevolg 
was dat er bijna geen fysieke bijeenkomsten 
en activiteiten konden worden gehouden en 
dat een paar activiteiten met het nodige kunst 
en vliegwerk, zij het in aangepaste vorm, toch 
konden worden uitgevoerd.
Zoals gezegd, veel plannen voor 2020. Naast 
de lezing van Gé Sombroek op de ALV wilden 
wij op gepaste wijze aandacht besteden aan 
de herdenking van 75 jaar bevrijding op 4 en 5 
mei 2020. De Open Monumentendag had als 
thema 'Leermonumenten'. Aan dit thema wil-
den wij invulling geven door het uitbrengen 

Aandacht voor de presentatie door Frans Koelemeijer van het boek ABC van weleer, naar school in 
Wormer en Jisp, Open Monumentendag 2020. foto Wietske van soest

ALGEMENE LEDENvErGADErING
DONDErDAGAvOND 21 OkTObEr OM 20.00 UUr IN DE sTOOMHAL

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de najaarsledenvergadering op donderdagavond 
21 oktober a.s.

Plaats: De Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 2020 (digitaal vastgesteld 

en gepubliceerd in Torenklanken 57-2020)
4. Jaarverslag 2020 van de secretaris (zie blz. 3, 4, 5)
5. Financiën

Verslag van de penningmeester (zie blz. 6, 7)
a. Verslag van de kascommissie
b. Vaststelling jaarrekening 2020
c. Verkiezing nieuwe kascommissie

6. Bestuursverkiezing
Aftredend is de secretaris, Arthur van Haarlem, herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden 
aangemeld bij de secretaris: secretaris@genootschapwormer.nl.

7. Toelichting op de activiteiten van ons Genootschap in 2022
8. Rondvraag
9. Sluiting 

AANsLUITEND
 � Lezing Zaanse houtbouw door Gé Sombroek van Somass.

pAUzE

Vertoning van twee films:
 � De kolenfilm over de brandstoffenhandel van de familie Gravesteijn in Wormer. 

De film heeft betrekking op de periode 1932 tot 1962.
 � Première van een film over de Beschuitstoren. Een korte film over de geschiedenis van de 

oude toren en de herbouw in 2017-2018. De film is samengesteld door Cameron Studio in 
Wormer in samenwerking met ons Genootschap.
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van een boek over de historie van het onder-
wijs in Wormer en Jisp en het op 12 septem-
ber organiseren van een themabijeenkomst. 
Tot slot zou dan in november de jaarlijkse 
Genootschapsdag worden gehouden waar 
het Jaarboek 2020 zou worden gepresenteerd 
en door de leden kon worden afgehaald. Alle-
maal mooie plannen waarbij het coronavirus 
veel roet in het eten gooide. Met veel creati-
viteit werden oplossingen gezocht om deze 
activiteiten zonder grote fysieke bijeenkom-
sten toch tot uitvoering te brengen.
Voor de herdenking van 75 jaar vrijheid was 
door de redactie van Torenklanken een extra 
dik themanummer gemaakt met artikelen 
over de oorlog en bevrijding in Wormer. Het 
was de bedoeling om bij de jaarlijkse Banne-
tocht per fiets met een stand aanwezig te zijn 
en daar deze Torenklanken te verkopen. Helaas 
kon de Bannetocht niet doorgaan en werd 
deze Torenklanken alleen op de gebruikelijke 
wijze onder de leden verspreid. De reacties 
op dit themanummer waren erg lovend en 
enthousiast.
Om toch aan de statutaire verplichtingen van 
ons Genootschap te voldoen werd ervoor 
gekozen om de ALV in digitale vorm te laten 
plaatsvinden. In september konden alle leden 
inloggen op de site van het Genootschap om 
daar hun stem uit te brengen op de door het 
bestuur voorgelegde voorstellen en besluiten, 
zoals het jaarverslag 2019, het financieel 
verslag 2019 en de begroting 2020. Alle leden 
die van de mogelijkheid gebruik hebben 
gemaakt om hun stem uit te brengen, hebben 
met algemene stemmen met de voorstellen 
en besluiten ingestemd waarmee deze ook 
formeel zijn vastgesteld.
Omdat de ALV was gepland kort na het 
afscheid van Peter Tange als burgemeester 
van Wormerland, had het bestuur het plan 
opgevat om de ALV te vragen in te stemmen 
met de benoeming van Peter Tange tot erelid 

van het Historisch Genootschap, dit gezien 
zijn bijzondere inzet en betrokkenheid bij het 
Genootschap. Ook deze vraag moest digitaal 
aan de leden worden voorgelegd en werd met 
algemene stemmen aangenomen. Helaas was 
het verrassingseffect daarmee weg, maar is 
de eer er niet minder om. Op 12 september 
kon voorzitter Peter Roos tijdens een zeer 
afgeslankte bijeenkomst in het kader van de 
Open Monumentendag de bij deze benoe-
ming behorende oorkonde aan Peter Tange 
overhandigen. 
Bij deze bijeenkomst op 12 september in 
de Stoomhal konden slechts 30 personen 
aanwezig zijn die allen ruim afstand van elkaar 
moesten houden. Tijdens de bijeenkomst 
kon het eerste exemplaar van het OMD-boek 
Het ABC van weleer, naar school in Wormer en 
Jisp worden uitgereikt aan Rob Mantel en 
mevrouw De Vries. Omdat deze uitgave veel 
foto’s en verhalen bevat over de scholen in 
Wormer en Jisp is het voor velen een zeer 
herkenbaar boek gebleken. 
Gedurende 2020 is de redactie van het jaar-
boek weer druk bezig geweest met het schrij-
ven van het Jaarboek 2020, alweer de 15e in 
de rij. Tot grote spijt van de redactie en het 
bestuur kon deze inzet niet worden afge-
rond met een passende presentatie tijdens 
de jaarlijkse Genootschapsdag. Ook deze 
bijeenkomst kon door het coronavirus niet 
plaatsvinden. Omdat erg veel leden er toch op 
rekenen het jaarboek begin december in het 
bezit te hebben is intensief gezocht naar een 
mogelijkheid om het jaarboek toch op tijd bij 
de leden te krijgen. Met de inzet van onder 
anderen de bezorgers van Torenklanken zijn 
we daarin geslaagd. Ook op het Jaarboek 2020 
zijn weer veel positieve reacties ontvangen.
Na jarenlang de verspreiding van Torenklanken 
en de niet afgehaalde jaarboeken te hebben 
gecoördineerd heeft Karen Dolné te kennen 
gegeven het wat rustiger aan te willen doen 

en met deze activiteit te stoppen. Het bestuur 
heeft Karen heel hartelijk bedankt voor haar 
jarenlange inzet. Gelukkig hebben we in de 
persoon van Agnes van der Weide een hele 
goede opvolger gevonden om deze activi-
teit van Karen over te nemen. Onverwachts 
kreeg Agnes een zware vuurdoop door met-
een naast de verspreiding van Torenklanken  
nr. 60 ook meteen de verspreiding van het 
Jaarboek 2020 te moeten verzorgen. Een klus 
die zij met glans heeft geklaard. Een groot 
compliment voor alle verspreiders en in het 
bijzonder Agnes is hier zeker op zijn plaats. 
Ondanks dit bijzondere jaar waarin wij elkaar 
niet of nauwelijks konden ontmoeten, heeft 
dit slechts een beperkte invloed op de leden-
ontwikkeling gehad. Veel nieuwe leden heb-
ben zich aangemeld, maar ook een aantal 
leden heeft onder andere in verband met ver-
huizing opgezegd of is ons ontvallen. In 2020 
is het ledental iets afgenomen van 680 leden 
op 1 januari naar 671 leden op 31 december. 
In 2020 zijn de nummers 57 t/m 60 van 
Torenklanken uitgekomen. Door de bijzondere 
omstandigheden was hier soms enige 
improvisatie voor nodig, maar iedere keer 
lukte het weer met aansprekende artikelen 
en verslagen van de activiteiten van het 
Genootschap.
Omdat we elkaar bijna niet fysiek konden 
ontmoeten speelde in 2020 het digitale 
contact een zeer grote rol. De website van het 
Genootschap: www.genootschapwormer.nl 
en de facebookpagina van het Genootschap: 
https://nl-nl. facebook.com/Historisch-
Genootschap-Wormer-683885491777889/  
hebben daarbij in het contact met de leden een 
grote rol gespeeld en werden goed bezocht. 
Ook de digitale nieuwsbrief die regelmatig 
wordt verzonden voor de aankondiging van 
activiteiten wordt door de ontvangers op prijs 
gesteld. Leden die deze digitale nieuwsbrief 

nog niet ontvangen, kunnen zich daarvoor via 
de website aanmelden.
Al met al kan worden geconcludeerd dat 
2020 in alle opzichten een bijzonder jaar is 
geweest en helaas was dit eind 2020 nog 
niet tot een einde gekomen. Ook in 2021 zal 
het dagelijkse leven nog voor een groot deel 
worden beheerst door de coronapandemie. 
Maar gelukkig is er licht aan het einde van 
de tunnel. Eind 2020 zijn de eerste vaccins 
goedgekeurd en begin 2021 de eerste prikken 
gezet. Hopelijk heeft dit tot gevolg dat we 
langzaam weer terugkeren naar het normaal 
en we elkaar weer spoedig in persoon kunnen 
ontmoeten.
Uiteraard willen we niet afsluiten zonder een 
welgemeend woord van dank voor de vrijwil-
ligers die betrokken zijn bij de activiteiten, of 
zich op een andere wijze voor het Genoot-
schap inzetten en uiteraard zijn nieuwe vrij-
willigers ook in 2021 nog steeds van harte 
welkom.

Arthur van Haarlem, secretaris  

Rob Mantel ontvangt het eerste exemplaar 
van het boek ABC van weleer, naar school
in Wormer en Jisp uit handen van Frans 
Koelemeijer. foto Wietske van soest
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fINANcIEEL vErsLAG 2020  door Marc van der Hout, penningmeester

balans per 31 december 2020

bezittingen 31 dec 2020 31 dec 2019 Schulden 31 dec 2020 31 dec 2019

euro euro euro euro

inventaris 0 0 kapitaal 1.673 281

voorraden 668 1.168 voorziening 19.048 19.048

vorderingen 402 892 schulden 0 854

kas-banksaldo 19.651 19.015

totaal 20.721 20.183 totaal 20.721 20.183

Ontvangsten 2020 en 2019

ontvangSten begroting 
2021

begroting 
2020

2020 2019 verSchil  
2020 en 2019

euro euro euro euro euro

contributie 11.900 11.900 11.662 12.850 -188

subsidie 560 560 446 561 -115

subsidie gemeente 
Wormerland, 
eenmalig

0 0 3.150 0 -3.150

opbrengsten omd 500 500 0 1.223 -1.223

overige opbrengsten 7.500 7.500 5.954 7.405 -1.451

rente 0 0 2 0 2

totale inkomsten 20.460 20.460 18.064 24.189 -6.125

Uitgaven 2020 en 2019

uitgaven begroting 

2021
begroting 

2020
2020 2019 verSchil 

2020 en 2019

euro euro euro euro euro

jaarboek 9.700 9.700 9.112 9.657 -545

torenlkanken 700 650 776 704 72

overige publicaties 4.800 4.800 4.505 4.875 -370

kantoorbenodigdheden 200 200 59 213 -154

kosten omd 500 500 0 1.223 -1.223

porti 250 250 255 240 15

kosten aanschaf inventaris 0 0 120 3.206 -3.086

computerkosten 1.000 1.000 1.267 999 268

kosten ledenadministratie 0 200 0 388 -388

huur locatie W.o. stoomhal 600 1.000 234 960 -726

kosten vrijWilligers 200 200 75 340 -265

bankkosten 300 200 267 200 67

totale uitgaven 18.250 18.750 16.670 23.005 -6.335

resultaat 2.210 1.710 1.394 1.184 -210



Gaat u verhuizen? Of heeft u een ander e-mailadres? Laat het ons weten!  
Schriftelijk: Historisch Genootschap Wormer p/a De Lindeboom 22,  
1531 PM Wormer. E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl

AGENDA 2021

cOLOfON
Torenklanken is een kwartaaluitgave van het Historisch Genootschap Wormer. 
Een lidmaatschap kost € 17,50 per jaar.

redactie 
Frans Koelemeijer (eindredactie), Lucie Koelemeijer, Jos Lap,
Wietske van Soest (opmaak)
Redactieadres: Dorpsstraat 176, 1531 HR Wormer
E-mail: torenklanken@genootschapwormer.nl

bestuur
Peter Roos, voorzitter
Arthur van Haarlem, secretaris
Marc van der Hout, penningmeester
Marc Grandiek
Nico Koelemeijer
Albert Stol

Jaarboek
Redactie: René van Maanen, Els Mak, Nico Koelemeijer, 
Dick Pranger
E-mail: jaarboek@genootschapwormer.nl

Fotowerkgroep
Carla Koetsier, Rita van de Wiel,
Henk Wijngaards

beschuitstorencommissie
Mart Daas, Frans Götz, Albert Stol 

commissie omd 2019 
Frans Koelemeijer, Lucie Koelemeijer, Albert Stol, Henk Wijngaards

historisch genootschap Wormer
De Lindeboom 22, 1531 PM  Wormer, 075 - 888 02 79
Opgericht: 14 december 2005
KvK-nummer: 34242956
Rabobank: IBAN NL43 RABO 0114 5401 79 
E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl
Website: www.genootschapwormer.nl
Facebook: Historisch Genootschap Wormer

 ` Donderdag 21 oktober | 20.00 uur - zaal open 19.30 uur 
Algemene ledenvergadering met lezing en vertoning van twee 
films | Locatie De Stoomhal

 ` Zaterdag 20 november 
Uitreiking Jaarboek 2021 | Locatie De Stoomhal


