
 

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING woensdag 20 april 2016 

De presentielijst is getekend door 32 personen, inclusief vier leden van het bestuur. 

1. Opening: 

Voorzitter Wim Heine opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte 

welkom. Hij geeft aan 'onthand' te zijn door de afwezigheid van secretaris Martin Dalenberg, 

die vanwege een sterfgeval in de familie verstek heeft moeten laten gaan. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 

De lijst met de, op dat moment, bekende afwezigen is door een misverstand niet  aan de 

orde gekomen. De complete lijst is door ondergetekende notulist later per e-mail ontvangen. 

De lijst van afzeggingen luidt als volgt: Vincent Roodhart, Gré Vredevoort, Liesbeth Vrakking, 

Rem Dekker, Fré Harmsen, Dick Hooijberg (Dillenburg),  Bouke en Nanda Ent, Patricia de 

Vries, Gerrit Loots, Frits Lieman, Anna van Ouwerkerk en Margreet Hekelaar. Derhalve geeft 

de voorzitter aan dat er geen ingekomen stukken zijn. 

3. Notulen van de ALV van 2015: 

Deze zijn door de aanwezigen zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

4. Evaluatie door de voorzitter van het afgelopen jaar: 

Het aantal betalende leden per 01/01/2016 wordt niet genoemd, maar penningmeester 

Bertha van der Steen geeft aan dat het er nu 720 zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

in 2015 oud secretaris Dick Mantel en Hans Keuning tot erelid zijn benoemd.  

De voorzitter geeft aan een bijzonder jaar achter de rug te hebben. In juni was er de 

boeiende zomeravondwandeling in Wormerveer. In september was er de jaarlijkse excursie. 

Deze keer waren we afgereisd naar Texel. Het uitje zelf was  - mede door de organisatie van 

Michèle Tromp - voortreffelijk verlopen. Wel waren er wat strubbelingen met de 

aanmeldingen. Het systeem - wie het eerst komt, wie het eerst maalt - werkt niet altijd even 

perfect, waardoor er leden waren die niet mee konden. Dit heeft te maken met het niet 

tegelijk rondbrengen van de Kroniek, waarbij het aanmeldingsformulier is ingesloten. De 

voorzitter belooft beterschap voor de toekomst.  

De najaarslezing in oktober werd gegeven door dhr. Peter Bitter van het Regionaal Archief 

Alkmaar, en hij wist de toeschouwers te boeien met zijn verhaal dat ging over 

stadsarcheologie. De vereniging heeft een nieuw (kleuren)logo, en deze is van de hand van 

Fred Hoek. Jan Groenewold is gestopt met de ledenadministratie. Door zijn 

gezondheidstoestand kon hij deze taak niet langer meer vervullen. Voorlopig wordt zijn taak 

waargenomen door Bertha, maar een opvolger voor  Jan is wel gewenst. De website mag zich 

verheugen in een groeiende aantal bezoekers. Webmaster Dick Grasboer is een (soort van) 

samenwerkingsverband aangegaan met de beheerder van de website 'De Rijp De Rijp'. Onder 

het motto 'If you can't beat them, join them' hopen we de bezoekersaantallen nog verder op 

te voeren. Er zijn nieuwe (tweedehands) pc's aangeschaft bij Chris Spee voor de archiefgroep 

op de zolder van het Grafter Raadhuis. Paul, Fred en Cora zijn hier zeer over te spreken. De 

voorzitter sluit dit punt af door een applaus te vragen voor alle vrijwilligers 



5. Financieel jaaroverzicht: 

Penningmeester Bertha van der Steen neemt het woord. Sinds 2015 is de vereniging in het 

bezit van een aandeel van Stichting Jan Boon. Dit aandeel is ca. 24.000 euro waard, maar 

omdat dit een vertekend beeld zou geven van onze financiële situatie, wordt dit aandeel 

(voor 't gemak) voor 1 euro op de balans gezet. Er zijn behoorlijke kosten gemaakt door de 

archiefgroep aan zaken als multomappen e.d. Ook is er een rekening van het museum voor 

de opslag van de fotocollectie, die we eens in de zoveel tijd krijgen. Voor het derde jaar op rij 

heeft de vereniging geen huur af hoeven dragen voor het gebruik van het Grafter raadhuis. 

Doordat we niet hebben betaald, is ook de hoogte van het bedrag niet bekend. Het bedrag 

staat nu als reserve op de balans, de hoogte ervan wordt door 'de penningmeester 'een 

gokje' genoemd.  

Er is momenteel een batig saldo van € 1300. Bij de najaarsexcursie heeft Bertha de 

aanwezigen gevraagd of ze bij het binnengaan van het juttersmuseum hun museumjaarkaart 

wilden laten zien. Dit scheelde aanzienlijk. De korting (ca. € 175) werd geschonken aan de 

OHV. 

6. De begroting voor 2016: Het tuindersboekje heeft ca.6600 euro gekost. De gemeente 

Alkmaar verleende € 1500 subsidie, de Zeevarende buidel van Graft € 400 en Stichting Jan 

Boon € 1000. De  bijdrage van de OHV was gelijk aan die van een 'gewone' Kroniek. Siemjan 

Vethman (camping/tuinderij Welgelegen) betaalde het resterende bedrag. 

De financiële commissie , o.l.v. Wim Altman, zegt: "We mogen als vereniging blij zijn met zo'n 

penningmeester, een groot compliment voor Bertha" . Decharge verleend met applaus. De 

kascommissie volgend jaar bestaat uit: Rob Deckwitz en Fré Harmsen. 1 e reserve is Ad van 

Ravensberg, 2e reserve Marij Gerats. 

7. Bestuurssamenstelling: 

Er zijn twee aftredende bestuursleden t.w. Martin Dalenberg en Eric Berkhout. Zowel  Martin 

(bij verstek) als Eric worden herbenoemd met een applaus. 

8. Vooruitblik: 

Op dinsdag 21 juni gaan wij de zomeravondwandeling maken in Purmerend. 

De najaarsexcursie zal op 24 september in Den Bosch plaatsvinden. Binnen het kader van 

“500 jaar Bosch” gaan wij ongetwijfeld interessante plekken bezoeken en ook zal een 

rondvaart worden gedaan op de Binnendieze. Onze traditionele najaarslezing zal dit jaar 

worden verzorgd door Henk Weltevreden, Een nazaat van de ons welbekende Jan Janszoon 

Weltevree. 

Bestuurlijke zaken: 

Het algemeen beleidsplan is vrijwel gereed, maar moet nog wel in de juiste context worden 

gezet. Er is inmiddels wel een voorzichtige stap gezet in de nieuwe activiteit m.b.t. 

beïnvloeding ter voorkoming van verkoop en/of sloop van monumentale panden en 

inpassing van (her)bouw binnen de beschermde dorpskern. Tevens zullen wij inspelen op 

actuele, historische, zaken met artikelen in De Kroniek. De banden met het museum zijn het 

afgelopen jaar mede versterkt door het deelnemen aan de bestuursvergaderingen. 

De Kroniek: Ons kwartaalblad zal in het vervolg in kleur worden uitgebracht. In de aanloop 

tot het uitbrengen van het boekwerk “Tuinderijen van toen” is er flink gewinkeld en dat heeft 

ons op een nieuw spoor gezet. Zonder kostenverhoging zijn wij nu in staat kleurenfoto’s te 

verwerken.  

Website: 



De inspanningen op de website hebben zeker bijgedragen tot een beter bezoek en  

interactieve bijdragen. Het is alleen jammer dat de zeer populaire Facebooksite 'De Rijp De 

Rijp'  van de site is gehaald. De korte samenwerking heeft een duidelijke  

vergroting van het aantal bezoekers tot gevolg gehad. Een breed publiek reageerde op de 

foto’s van 'De Rijp De Rijp'. Het is echter onmogelijk voor ons om dat stokje over te nemen. 

Hopelijk lukt het de eigenaren van de site om de problemen op te lossen. 

Samenwerkingsverbanden: 

Uiteraard onderzoeken wij de mogelijkheden om de samenwerking met de Historische 

Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief Alkmaar uit te bouwen zonder de eigen 

identiteit te verliezen. 

Zoals ieder jaar zijn er voldoende uitdagingen en wij houden u gaarne op de hoogte 

daarover. 

9. Rondvraag: Er is niets voor de rondvraag 

10. Sluiting: Rond de klok van 21.00 sluit voorzitter Wim Heine de vergadering. 

11. Pauze: 

12. Lezing: Pieter Leegwater houdt een lezing over het tuindersbestaan van zijn familie in de 

Eilandspolder. 

 

Eric Berkhout 23/04/16 

 

 

 

 

 

 

 

 


