Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 van de Oudheidkundige Vereniging
“Het Schermereiland”, gehouden op 17 april 2013 om 20.00 uur in het Rijper Huis aan
de Sloep in De Rijp.
De presentielijst is getekend door 59 personen, inclusief het bestuur.
1. Opening:
Voorzitter Weyert de Boer heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
. De voorzitter memoreert aan het 35 jarige jubileum op 6 april j.l. en de mooie
opkomst.
. Excursie 2013 op 21 september naar Utrecht en Gouda.
. De najaarslezing wordt op 23 oktober 2013 verzorgd door dhr. Box in het
museum Nic. Jonk te Groorschermer.
. Er is bericht van verhindering ontvangen van dhr. Martien Verkerk.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012:
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de door dhr. Dick Mantel samengestelde
notulen.
4. Evaluatie van het afgelopen jaar door de voorzitter:
Een druk jaar:
. Afscheid van Dick Mantel en Thea Mantel
. Patrica de Vries a.i. secretaris ( opvolgster van Dick)
. Redactie De Kroniek- Eric Berkhout ( opvolger van Thea)
Lay-out De Kroniek- Jos Twint ( opvolger van Thea)
. Voorbereiding boekje Grafter Raadhuis, Helderrode Stenen, en de ontvangst
op Graft , de expositie. Er is door een ieder veel werk verricht. Dank aan:
Fred, Herman Meddens, Liesbeth Vrakking, Eric en Jos.
. VSB subsidie voor het vernieuwen/opwaarderen van de computer en de
verbinding met het museum.
. Nieuwe, actuele website ( loopt nog!)
. Fusie met Alkmaar, de contacten met de vereniging Oud Alkmaar over “en
hoe nu verder?”.
. Samenwerking met het Rijper museum.
. Actief in het archief ( opschonen; het boekenbestand en oude Kronieken),
opvolging van Jan Kaptein . Met dank aan Fred, Paul en Cora ).
. Werkgroep Grafter Raadhuis, contacten met de gemeente ( hoe verder
na de fusie met Alkmaar?)
. Nieuwe werkgroep Driehuizen; o.a. inzake collectie Sip Kregel.
. Zoeken naar nieuwe bestuursleden: Eric en Martin.
. Heel veel dank aan alle vrijwilligers!
5. Jaarverslag 2012:
. Geen op- en of aanmerkingen.
6. Financieel jaaroverzicht 2012:
. in de toelichting geeft Bertha aan dat het verlies grotendeels wordt
verklaard door de post “voorziening verhuizing Raadhuis”
7. Begroting 2013:
. In de begroting staat “Manifestatie 6 april 2012, dit moet zijn 2013.
. Voor de rest is alles duidelijk, niemand van de aanwezigen heeft verder
een vraag.
. De penningmeester geeft nog aan dat het ledental iets is teruggelopen en
besluit met de opmerking dat de begroting 2013 best zal meevallen.

. Weyert bedankt vervolgens Bertha.
8. Verslag financiële commissie 2012:
. Bij monde van Bouke Ter Beek stellen Bouke en Martien Verkerk de
vergadering voor om décharge te verlenen aan de penningmeester en het
bestuur en bedanken Bertha voor de inzet.
9. Benoeming nieuwe financiële commissie 2013:
. dhr. Bouke Ter Beek en mevr. Willemien van Brakel, 1e reserve dhr. Rob
Deckwitz
en 2e reserve dhr. Wim Altman.
10. Bestuurssamenstelling:
. Afscheid van secretaris Dick Mantel; Weyert geeft in een opsomming de vele
werkzaamheden van Dick aan in de periode 2001-2012 Ook Thea wordt
hierbij niet vergeten. Heel veel dank voor jullie gigantische inzet!
. Afscheid van Patricia de Vries als secretaris onder dankzegging voor haar
werkzaamheden.
. Voordracht nieuwe bestuursleden Eric Berkhout ( redactie De Kroniek ) en
Martin Dalenberg ( secretaris ) wordt akkoord bevonden.
11. Vooruitblik op 2013 door de voorzitter:
. Wij blijven zelfstandig.
. Naamsbekendheid uitbreiden ( via de website, sociale media?).
. Fotocollectie uitbreiden ( oude privé collecties), archief optimaliseren.
. De Kroniek d.m.v. nieuwe rubrieken interactiever maken.
. Leden werven, vrijwilligers die De Kroniek willen rondbrengen.
. Uitbreiding van ons werkgebied met nieuwe werkgroepen in Markenbinnen
en Schermer.
. Contacten met het gemeentebestuur inzake lokale monumenten, inspraak
in nieuwe bestemmingsplannen m.b.t. Cultuurhistorische waarden etc.
. Contacten met de Historische Vereniging Alkmaar, het Regionaal Archief
Alkmaar en Stichting Cultuurcompagnie Noord-Holland.
. Deelname aan ambtelijke werkgroepen ( Schermer/Graft-De Rijp/Alkmaar).
. Samenwerking met Museum In ’t Houten Huis m.n. gezamenlijke fotocollectie beheer.
12. Rondvraag:
. dhr. Wim Altman: Levert Alkmaar ons nog wat op? Antwoord Weyert:
“ geen geld, maar wel kennis!”.
13. Sluiting:
. Om 20.40 uur sluit de voorzitter de officiële vergadering met dankzegging
aan de aanwezigen.
14. Pauze:
10. Opsomming werkzaamheden Dick:
. Lid van de werkgroep Schermerhorn, daarna met Margreet Hoek en Pieter
Schotsman “de coup” van Schermerhorn.
. Bestuurslid van 2002-2012, als secretaris, na Ellen Bokhove als a.i.
. Van 2004-2006 , als voorzitter, na het overlijden van Pieter Schotsman.
. Redacteur van De Kroniek, na Marijn Schapelhouman.
. Thea volgde Guus Collewijn op als opmaker/lay-out van De Kroniek in 2008, en als
fotograaf bij de excursies.
. Eerste artikel van Dick over de Mijzenpolder in december 2000. Daarna artikelen o.a.
over de Schermerboezem, de Eilandspolder, Schermerhorn, de kerk van
Grootschermer, de Verzuiling, de Doopsgezinden, Leeghwater.
. Het zoeken van onderwerpen en sprekers voor de lezingen.

. De vele verslagen van de lezingen en excursies, de jubileumkrant in 2008, het
verzorgen van de teksten op de website via de geschiedenisbank.
. In jullie laatste gezamenlijke Kroniek een mooi verhaal van Leo den Engelse over de
korenmolens in de Schermer, 2012.
. Jullie taken zijn inmiddels overgenomen door Eric Berkhout, Jos Twint en Martin
Dalenberg.
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