
Verslag ALV 21 oktober 2021 
 
Kort verslag van de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap 
Wormer, gehouden op 21 oktober 2021 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. 
Het is fijn dat we na lange tijd weer fysiek bij elkaar kunnen komen, zij het nog wel 
onder beperkingen. Wellicht is dat ook de reden dat er vanavond minder leden 
aanwezig zijn dan gebruikelijk. 
Bericht van verhindering is ontvangen van Henk Wijngaards. Bestuurslid Nico 
Koelemeijer is zonder bericht afwezig. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen te doen. 
 
3. Verslag ledenvergadering 28 maart 2019 

Dit verslag is tijdens de in 2020 gehouden digitale ALV ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag van de secretaris 2020 
Van het jaarverslag 2020 wordt kennisgenomen en wordt onder 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. 
De op de sheets getoonde bedragen zijn juist. Echter bij de conversie van het 
bestand voor de Torenklanken is de subsidie van € 3150,00 ten onrechte als een 
negatief bedrag opgenomen. 
 
Namens de kascommissie zegt Lucie Koelemeijer dat de stukken zijn 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Het geeft een getrouwe weergave van de 
inkomsten en uitgaven. Zij stelt namens de kascommissie voor de stukken goed 
te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. 
Hier wordt door de ledenvergadering mee ingestemd. 
 
Hierna worden de financiële stukken 2020 door de ledenvergadering vastgesteld. 
 
Agnes van der Weide en Rob Berkhout worden benoemd als de nieuwe leden 
van de kascommissie. 
 
Ter afronding van dit agendapunt dankt de voorzitter de penningmeester en de 
leden van de kascontrolecommissie voor hun inspanningen. 

 
6. Bestuursverkiezing 

Arthur van Haarlem is in zijn functie als secretaris aftredend en herkiesbaar.  



Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Daarom wordt voorgesteld tot 
herbenoeming van de secretaris over te gaan. De ledenvergadering stemt door 
middel van applaus met dit voorstel in. 
 
Bij dit agendapunt wil Peter Roos een andere kwestie aan de orde stellen. Tijdens 
de in 2019 gehouden ALV is Marc Grandiek als bestuurslid benoemd. Echter bij 
bestudering van de statuten is gebleken dat het bestuur uit 5 leden dient te 
bestaan, terwijl we nu 6 bestuursleden hebben.  
 
Daarom stelt het bestuur aan de ALV voor om in afwijking van de statuten het 
bestuur uit 6 personen te laten bestaan en bij een volgende statutenwijziging de 
bepaling over de bestuurssamenstelling ruimer te formuleren. 
De ALV stemt met dit voorstel is.  

 
7. Toelichting op de activiteiten van ons genootschap in 2022 

Peter Roos geeft een toelichting op de voor 2022 geplande activiteiten. Omdat de 
pandemie nog steeds niet volledig voorbij is moet bij de voor 2022 geplande 
activiteiten wel een voorbehoud worden gemaakt. We hopen echter dat alles weer 
op normale wijze kan plaatsvinden. 
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals de jaarlijkse ledenvergadering met lezing 
en/of film, het uitbrengen van Torenklanken en het Jaarboek; de wisselexpositie 
van oude foto’s in Torenerf; en de Genootschapsdag in november gaat hij op 
enkele activiteiten nader in. 
 
Voor Open Monumentendag zal dit jaar door de OMD-commissie weer een thema 
worden uitgewerkt. Albert Stol zegt dat de commissie al wel een aantal mogelijke 
thema’s besproken heeft, maar nog geen definitieve keuze heeft gemaakt.  
Bij de keuze van het thema zal ook worden besproken op welke wijze daar 
invulling aan zal worden gegeven.  
 
Voor de invulling van de etalages bij de beschuitstoren is inmiddels door enkele 
fondsen een bedrag toegezegd. Omdat het toegezegde bedrag minder is dan 
aangevraagd zal het oorspronkelijke plan daarop worden aangepast. Hopelijk kan 
het nu spoedig gerealiseerd worden. 
 
Bij de heropening van de Bartelsluis in 1734 is door de zoon van de toenmalige 
burgemeester een gevelsteen onthult. Later is deze gevelsteen verwijderd en 
neergelegd in de tuin van het Honing Breethuis in Zaandijk. Daar is de steen 
behoorlijk in verval geraakt. 
 
Het bestuur heeft het plan opgevat om deze steen te laten restaureren. Na de 
restauratie kan de steen ten toon worden gesteld en hopelijk later bij de 
restauratie van de Bartelsluis op de oude plaats kan worden teruggeplaatst. 
Omdat het Genootschap hiervoor zelf geen financiële middelen heeft, zijn enkele 
fondsen aangeschreven. Hopelijk worden de benodigde gelden toegezegd en kan 
de restauratie in 2022 plaatsvinden. 

 
8. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 



9. Sluiting 
Peter Roos sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen en 
geeft vervolgens het woord aan Gé Sombroek die een lezing zal houden over de 
Zaanse houtbouw. 
 
Na deze lezing en de pauze zal een film worden vertoond over de 
brandstoffenhandel van de familie Gravensteijn. Vervolgens vindt na een korte 
inleiding van Peter Tange de première plaats van een film over de Beschuitstoren 
die op initiatief van- en door Jelle Janswaard is gemaakt. 

 
Aan het einde van de avond worden Gé Sombroek, de familie Gravensteijn en 
Jelle Janswaard, die wegens vakantie helaas niet aanwezig is, door de voorzitter 
bedankt, ondersteund door applaus van de aanwezige leden.      

 
Arthur van Haarlem 
secretaris 
 
Vastgesteld op Algemene Ladenvergadering d.d. 2 juni 2022 


