NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADEING dinsdag 18 april 2017

De presentielijst is getekend door 31 personen, inclusief zeven leden van het bestuur.

1. Opening:
Voorzitter Wim Heine opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Afberichten zijn ontvangen van:Willemien van Brakel- Rem Dekker- Arie Hoogeboom- Ria Ransijn-VerdonkTineke Schipper- Gebrand Visser- Liesbeth Vrakking en Patricia de Vries.
Er zijn verder geen ingekomen stukken.

3. Notulen van de ALV van 2016:
De notulen worden hoofdstukken doorgenomen. Deze zijn door de aanwezigen zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

4. Evaluatie door de voorzitter van het afgelopen jaar: ( zie punt 5 ).
5. Jaarverslag 2016:
Het aantal betalende leden per 01/01/2017 is gestegen tot 726.
Onze activiteiten in 2016:
Op dinsdagavond 21 juni hebben wij met een gezelschap een rondwandeling gemaakt door historisch
Purmerend. Het was jammer dat slechts één gids beschikbaar was. Het aantal deelnemers was dusdanig
groot dat ons lid, u kent hem vast wel, Jan Prins, zich genoodzaakt voelde om als alternatieve gids op te
treden. Jan is een geboren Purmerender, vlot van de tongriem gesneden, gaf op eigen wijze invulling. Zoals
altijd kom je weer op plekken met een geschiedenis waar je als normaal bezoeker geen weet van hebt. De
loopomstandigheden waren prima, evenals de koffie na afloop.
De najaarsexcursie voerde ons naar Den Bosch. Wederom zomerse omstandigheden op deze 23 e
septemberdag. Na een voorspoedige bustocht stapte het gezelschap uit op “De Parade” , een plein voor de
Sint Jans kathedraal. Koffie en een echte “Bossche bol “ van banketbakker Jan de Groot waren ons deel.
Daarna een oversteek naar het museum van de Sint Jans kathedraal voor het serieuze deel van ons bezoek.
Na een introductie met beeld en geluid werden we in drie groepen verdeeld voor de rondgang. Imposant
gebouw dat uitstekend werd belicht door de ervaren gidsen. Na versterking van de inwendige mens was het
tijd voor een rondvaart over de Binnendieze. Een stille reis door het inwendige Den Bosch, het vroegere
rioolstelsel. Iets wat moeilijk is uit te leggen, maar wat je zelf moet ervaren. Daarna de stadswandeling over
het gebied waar kort tevoren de vaartocht in de onderaardse gewelven plaats vond.
Vele herinneringspunten vanuit een verschillend perspectief. Opvallend was de integratie van een oude
stadsmuur in een schoenenwinkel. Bij terugkomst op “De Parade” stond de bus gereed om ons gezelschap
weer naar huis te brengen. Een uitermate, interessante en geslaagde dag met dank aan reisleidster Michèle
Tromp.
Het vrijwilligersuitje op 17 oktober voerde ons naar het “Huis van Hilde” in Castricum. Een spannende
ontdekkingstocht door de archeologie van Noord-Holland. De middag werd afgesloten met een etentje in
het “Ruiterhuys” te Bakkum.
De najaarslezing op 19 oktober werd gehouden in Brede School “De Pauw” door Henk Weltevreden ( nazaat
van Jan Jansz. Weltevree ). Het was een zeer druk bezochte bijeenkomst met een levendige discussie tussen
deskundigen en belangstellenden. Ook de locatie van de Brede School verdiende meer dan lof door de
geweldige faciliteiten en de fraaie ruimte.
Bestuurlijke zaken:
Vorig jaar konden wij u mededelen dat Eric in technisch opzicht De kroniek vrijwel geheel zelf samenstelde.
U heeft inmiddels ervaren dat De Kroniek inmiddels in kleur verschijnt en dat niet alleen met het decembernummer! Onvolkomenheden en irritaties met de toenmalige drukker hebben ons doen besluiten om te gaan

winkelen. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Door het afsluiten van een nieuw contract bij Typos, met
jonge en enthousiaste ondernemers, zijn wij in staat nu ieder uitgave in kleur uit te brengen.
Onze dank gaat uiteraard ook nu weer uit naar de vrijwilligers die De Kroniek inpakken en bezorgen.
De ledenadministratie is in handen van Paul Rietveld gekomen, die in korte tijd zijn taak eigen heeft gemaakt
en constructief met Bertha samenwerkt.
De archiefcommissie is nog steeds iedere woensdagochtend in het raadhuis van Graft aan het werk. De vaste
bemensing: Cora, Fred en Paul, hebben versterking gekregen voor een tijdelijke, maar wel een grote klus.
Cees Molenaar en Jan Prins verwijderen, van de in ons bezit gekomen persoonsbewijzen, de nietjes en
vervangen die door twee naaisteken. Onze welgemeende dank hiervoor!
Dan hebben wij nog de commissie Collectie Afbeeldingen van onze vereniging met Wilma & Leo den Engelse
en Jan Kaptein die iedere dinsdagochtend op de Tuingracht aan het werk zijn. Ook Eric en Martin zijn daar
regelmatig aanwezig hand en span diensten. Aanvulling is van harte welkom.
De website is onder leiding van Dick een gewild bezocht item geworden. Het aantal foto’s groeit met
regelmaat en deze zijn voorzien van uitgebreide beschrijvingen.
Op ICT gebied staat Chris Spé ons bij. Dit jaar hebben wij twee complete computersets bij de gemeente
Alkmaar op kunnen halen als vervanging voor toegezegde inventaris uit ons oude gemeentehuis.
Alle vrijwilligers, op welk gebied ook, zijn wij als bestuur zeer veel dank verschuldigd!
Datzelfde geldt natuurlijk eveneens voor onze bestuursleden! De voorzitter sluit het punt af door een
applaus te vragen voor alle vrijwilligers.

6. Financieel jaaroverzicht:
Penningmeester Bertha van der Steen neemt het woord. Het ziet er gezond uit. De kosten van De kroniek
zijn door het afsluiten van een nieuw contract gezakt. Datzelfde geldt ook voor de verzending. Het Tuindersboekje is
inmiddels volledig afgewerkt en met Siem Jan Vethman verrekend. Voorziening archief is
opgeschaald om de aanschaf van een A3 scanapparaat te kunnen bekostigen. De post excursies en lezingen
is verhoogd doordat wij meer gebruik maken van geheel verzorgde locaties. Om tactische redenen is de post
voorziening huur…..gewijzigd in “Huisvestingskosten”. Frits Lieman legt de situatie bij het museum uit. De kostenpost
die de gemeente Alkmaar in rekening brengt, wordt als subsidie uitgekeerd. N.a.v. de post contributies en donaties
leden wordt de vraag gesteld over het aantal leden van “buiten af” en de activiteiten in de buitenkernen. Dick Beets
oppert het idee om 375 jaar Starnmeer in De Kroniek te belichten. Ook Frits Lieman geeft aan in een soort
samenwerkingsverband in Schermerhorn aan ledenwerving te doen. Wim geeft aan dat de punten worden
meegenomen. Het batig saldo over 2016 bedraagt € 3.013,64. Bertha vraagt de vergadering ( bij punt 6 ) toestemming
om daarvan € 2.000,00 in het jaar 2016 op te nemen als “Reservering uit te geven boeken”. De vergadering gaat
akkoord!

7. De begroting voor 2017/18:
Nieuw is de post “Reservering uit te geven boeken”. De belangrijkste reden is om meer self-supporting te
zijn en niet altijd om geld hoeven te bedelen. Eveneens nieuw is de bijdrage aan Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. In
het beleidsplan is een bijlage opgenomen m.b.t. de coöperatie. Ook in De kroniek heeft u daarover het nodige kunnen
lezen. De aanvraag voor subsidie van de gemeente Alkmaar zal worden verhoogd gezien de verstrekking(en) aan
aanverwante verenigingen. Aldert Pilkes vroeg zich af of dat via de site van Alkmaar kon worden geregeld. Als er
verder geen vragen en/of opmerkingen zijn dan stel ik (voorzitter ) voor de begroting hierbij vast te stellen. Aldus
besloten.

8. Verslag financiële commissie 2016:
De commissie, bestaande uit Rob Deckwitz en Fré Harmsen, brengt bij monde van Fré verslag uit. Wij hebben alle
formulieren uitvoerig vergeleken, maar kunnen alleen vaststellen dat alles minitieus is ingevoerd. Het is prima voor
elkaar. Wij stellen voor décharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur. Applaus volgt als bekrachtiging
van het voorstel.

9. Benoeming financiële commissie 2017:
Ad van Ravensberg en Marij Gerats worden staande de vergadering benoemd en Weyert de Boer zal de reserve rol op
zich nemen.

10. Bestuurssamenstelling:
Er zijn twee aftredende bestuursleden t.w. Fred Hoek en Paul Schouten. Zowel Fred als Paul worden herbenoemd met
een applaus.

11. Vooruitblik OHV-2017/2018:
Beleidsplan:

*Het beleidsplan is gereed en goedgekeurd door het bestuur en ik zou het graag aanbieden aan de leden ter lezing en
voor verdere discussie. U vindt het per vandaag op onze website.
*Belangrijk punt in het plan is dat we nadrukkelijk zowel achterom ( o.a. archief ) als vooruit kijken. Met dat laatste
bedoelen we dat we doorgaan met het nemen van initiatieven gericht op bescherming en instandhouding van ons
historisch erfgoed. Dit houdt niet alleen in het conserveren, maar ook het zoeken naar vormen waaruit respect blijkt
van het verleden in een eigentijds jasje. Op die wijze proberen we ons erfgoed actief te beschermen en uit te dragen.
Het afgelopen en huidige jaar resulteerde/resulteert dit in:
- Stichting het Carillon
- Coöperatie Dorpsherstel De Rijp
- Tuindersmonument
Louis Poel geeft een toelichting over de achtergrond van dit initiatief. Nog aanwezig kasgeld van de
EilandsPolderFlora zal hiertoe worden aangewend.
Archief:
*Oppakken overleg over het archief. We moeten een lange termijn visie ontwikkelen, waarin de ordening van het eigen
archief en de samenwerking met het Regionaal Archief en het museum belangrijke aandachtspunten zijn.
Inventaris:
*We hebben eindelijk een paar complete pc’s gekregen uit de boedel van de gemeente Alkmaar.
*Extra scanapparaat is nodig om de toenemende behoefte aan digitale toegankelijkheid van het archief uit te breiden.
Vrijwilligers:
*We worden met z’n allen ouder en dat geldt ook voor onze vrijwilligers. Er is ruimte voor een nieuwe generatie en
gelukkig dienen die zich ook een aantal mensen daarvan aan, maar dat zou nog meer kunnen. Komend jaar hopen en
verwachten we er een paar te vinden.
Projecten:
*Zouden graag in 2017/2018 weer een nieuw boekje willen uitgeven of een inhoudelijke en financiële bijdrage willen
leveren aan de heruitgave van “Gebouwd in De Rijp”.
Communicatie:
*Vernieuwen website. De bestaande website is in deze snelle tijd continue toe aan verbeterringen. Dat gaan we ook nu
weer doen en daarbij letten we met name op een goede “feed” vanuit Facebook of andere sociale media.
Museum:
*We denken nog beter met elkaar te kunnen samenwerken nu beide organisaties hun beleidsplan hebben
gepubliceerd. Bestuurlijk overleg over de raakvlakken tussen elkaar wordt gepland.

12. Rondvraag:
*Ad van Ravensberg stelt voor om per bezorgwijk , huis aan huis, een briefje met oproep om lid te worden in de bus te
stoppen. Ad stelt zich beschikbaar voor een proefwijk. Daarna evaluatie van het resultaat.
* Trudy Zijp stelt voor éénmalig een activiteit te organiseren ter werving van nieuwe leden.
* Cora Ney-Bruin oppert een vaste rubriek in De Uitkomst te plaatsen, b v eens per maand. Is dat wellicht een optie?
*Fré Harmsen doet een oproep om verhalen van oorlogssituaties, waarbij mensen zijn omgekomen, in te leveren/aan
te bieden aan het 4 mei comité, om deze te kunnen bundelen en verspreiden op groter gebied.

13. Sluiting: Rond de klok van 21.15 sluit voorzitter Wim Heine de vergadering.
14. Pauze
15. Lezing: Fred Hoek houdt een lezing over “Rijper persoonsbewijzen”.
Martin Dalenberg-03-05-2017

