Verslag algemene ledenvergadering d.d. 16 oktober 2021 in de Oosterkerk te Hoorn
Aanwezig: 56 leden
Afbericht: Jos Renckens, Arnoud Lansdaal, Peter Bouwhuis, Herman Kaptein
Afbericht (nagekomen): John Lamers
1. Opening, welkomstwoord door voorzitter
Beste leden, ereleden en andere genodigden. Het doet het bestuur heel veel plezier dat we elkaar weer in
goede gezondheid kunnen treffen in de huiskamer van onze stad, de Oosterkerk. Het is alweer twee jaar
geleden dat we op deze wijze een ledenvergadering konden houden. Een ledenvergadering per beeldscherm,
zoals in november vorig jaar, is toch maar behelpen. Het kan nu weer geheel volgens onze eigen regels, met de
monumentenprijs en een boeiende lezing na de pauze. Maar eerst wil ik al onze vrijwilligers bedanken die zich
gedurende de afgelopen twee coronajaren hebben ingezet voor onze vereniging en dat zijn er velen.
Dankzij jullie bleef de vereniging zichtbaar voor onze leden en de Hoornse bewoners. Het gebeurde op allerlei
niveaus. Het kwartaalblad bleef gewoon verschijnen, onze website en kennisbank bleven maar groeien met
boeiende artikelen en nieuwe informatie. We hebben een hele serie studies van de gemeente gevolgd en van
opbouwend commentaar voorzien en nog veel meer kleinere en grotere zaken zijn de afgelopen periode
gewoon doorgegaan. We misten natuurlijk ons pakhuis en onze traditionele zomerwandelingen. Om de
liefhebbers toch van onze stad te laten genieten heeft Anja Morit in zeer korte tijd vier ‘zelfloop
stadswandelingen’ ontwikkeld. Een hoogwaardig product, dat via de website vele honderden malen al is
gedownload en ook in geprinte vorm in de winkel te koop wordt aangeboden.
Wat iedereen daarbij vooral miste was het menselijk contact, met elkaar overleggen via digitale kanalen is toch
maar behelpen. Ons Pakhuis is weer geopend en we kunnen elkaar binnen de regels weer ontmoeten. Maar
beginnen met een applausje voor iedereen die zich de afgelopen coronaperiode heeft ingezet voor onze
vereniging.
2. Algemene mededelingen en actualiteiten, de voorzitter aan het woord
Penningmeester Jos Renckens heeft tot zijn en onze spijt moeten afzeggen voor deze vergadering. Matt en ik
zullen onze best doen om de punten van Jos naar behoren af te wikkelen. Voordat we aan alle zakelijke delen
beginnen, wil ik eerst even stil staan bij diegene die ons de afgelopen periode zijn ontvallen.
Hans Rijswijk, gegrepen door dat verschrikkelijke virus. Hans was een bekende verschijning binnen Hoorn en
zette zich niet alleen in voor onze vereniging. Bij ons was Hans actief in de redactie en expositiegroep. Hans
was ook een vraagbaak en altijd bereid zijn handen uit de mouwen te steken. Ook als vrijwilliger bij de
Oosterkerk was Hans voor ons een bekende verschijning achter de bar en altijd bereid tot een praatje. We
missen deze gedreven vrijwilliger nog dagelijks.
Naast Hans zijn de afgelopen periode ook nog de volgende leden overleden: Lukas van Opzeeland (Lukas was
verenigingslid), gids Dirk Tober en Jacques Entius en Bert Stuurman, beiden waren redactielid. Ik verzoek u om
een moment van stilte ter nagedachtenis.
Er zijn ook leuke mededelingen. De afgelopen week hebben 700 leerlingen van de groepen 7 en 8 genoten van
ons educatieprogramma, “Held of Schurk”. Het is leuk om te zien dat er bij deze jeugd ook weloverwogen
wordt gekozen voor een vaak genuanceerde mening. Op onze website is hier een aardig filmpje over te vinden.
3. Bestuurswijzigingen
Aftredend en herkiesbaar: Jaap van der Hout en Matt Wever.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangediend. Met applaus van de vergadering worden aan Jaap en Matt
toestemming verleend voor een nieuwe zittingsperiode.
4. Verslag ledenvergadering 16 november 2020
Geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
De secretaris wordt bedankt voor het verslag.
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5.Jaarverslag 2020
Geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
De secretaris wordt bedankt voor het verslag.
6. Contributie verhoging
De voorzitter meldt dat dit agendapunt zelden op onze agenda staat, een voorstel om de contributie te
verhogen. We zijn een financieel gezonde vereniging en bittere noodzaak om de contributie jaarlijks met de
gestegen kosten mee te laten stijgen was er niet. Maar het bestuur vindt dat het nu wel tijd is geworden om de
contributie voor het eerst sinds 2012 (NB-stijging ging in per 1 jan 2013) weer te laten stijgen. We hebben een
langzaam dalend ledental, de rente-inkomsten op de spaarrekeningen zijn weggevallen en de meeste kosten
blijven langzaam maar zeker stijgen, het saldo van normale baten en lasten is structureel negatief en zal ook na
de verhoging waarschijnlijk negatief blijven.
Het voorstel is daarom de normale contributie te verhogen met ingang van het verenigingsjaar 2022:
- Jeugdlidmaatschap was €10,- wordt €12,50
- Gezinslidmaatschap was €12,- wordt €15,- Cadeaulidmaatschap was €15,- wordt €17,50
- Normaal lidmaatschap was €22,50 wordt €25,- Lidmaatschap voor het leven 45 t/m 55 jaar was €630,- wordt €700,- Lidmaatschap voor het leven ouder dan 55 jaar was €450,- wordt €500,Piet van Iersel vraagt waarom er toch een contributie verhoging wordt voorgesteld terwijl wij een rijke
vereniging zijn met “4 ton” op de bank.
Secretaris: De reguliere jaarlijkse kosten van de vereniging stijgen, bijvoorbeeld kwartaalblad, huisvesting OIP,
Educatie, terwijl de inkomsten van de contributies achter blijven.
Frans van Iersel: Het vermogen van de vereniging moet gezien worden als een buffer voor grote onvoorziene
uitgaven.
Jan Rietvink vindt dat het bedrag van het jeugdlidmaatschap geen verhoging behoeft, wellicht eerder een
verlaging. Kan er een actie worden gestart met het werven van jeugdleden?
Secretaris: Via de werkgroepen wordt er al veel gedaan aan het werven van jeugd en dan met name de
jeugdeducatie voor de scholen. Een voorbeeld is het thema “Held of Schurk” wat zeer in trek is bij de jeugd en
veel media aandacht krijgt. Tijdens de Hoornse Cultuurmarkt zijn wij ook prominent aanwezig, maar de jeugd
heeft hier geen aandacht voor.
Uiteindelijk wordt besloten het voorstel aan te nemen, maar het jeugdlidmaatschap te wijzigen van €10,- naar
€7,50 per jaar.
7. Jaarrekening 2020 en begroting 2021, de voorzitter aan het woord
Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Maar in financieel opzicht zijn we als vereniging de
coronaperiode behoorlijk doorgekomen. De opbrengsten zijn weliswaar gedaald, maar daar stond tegenover
dat we ook minder uitgaven hebben hoeven doen. Per saldo leidde dat nog steeds tot een negatief resultaat,
maar het verlies was minder groot dan in 2019 en ook minder dan begroot. Het verlies werd bovendien
ruimschoots goed gemaakt door de opbrengst van de Rabo ledencertificaten. Daarvan hebben we er een aantal
op het goede moment bijgekocht, zodat we een koerswinst van ruim € 10.000 hebben behaald.
De financiën van de SMOH ontwikkelden zich minder gunstig. We hebben een van onze huurders vanwege
corona een huurkorting gegeven, waardoor de inkomsten daalden. Daarnaast is er in 2020 veel achterstallig
onderhoud aan onze panden gedaan, waardoor de kosten hoger uitvielen dan verwacht. Met een positief
resultaat van € 592,- is het nog net gelukt om uit de rode cijfers te blijven.
Voor 2021 heeft het bestuur ook een begroting opgesteld. Die sluit bij de vereniging voor 2021 op een negatief
bedrag van € 10.000, -. Maar ook voor dit jaar ziet het er op dit moment naar uit dat dat verlies deels
gecompenseerd kan worden door een koersstijging van de Rabocertificaten. De begroting voor SMOH sluit op
positief € 20.000, -, maar dat zal waarschijnlijk een stuk lager uitvallen, door enkele bouwkundige tegenvallers.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de financiën, het verslag wordt vastgesteld.
De penningmeester wordt bedankt voor het verslag.
8. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur
Jeroen van Miert brengt verslag uit en stelt aan de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.
Met dank voor de werkzaamheden van de penningmeester, wordt dit voorstel door allen in de vergadering
aangenomen.
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9. Financiële commissie.
Jeroen van Miert treedt af.
Het bestuur stelt voor Peter Bouwhuis te benoemen. De vergadering stemt hier mee in.
10. Beleidsnota Vereniging Oud Hoorn 2021 2025
De secretaris benoemt dat de huidige beleidsnota de jaren 2014-2017 betreft en dus verjaard zijn. De nota
voldoet niet meer aan de huidige situatie en de vorig jaar vastgestelde statuten van de vereniging. Gaat de
vereniging akkoord met de beleidsnota 2021-2025?
Arnoud Schaake mist in de nota eigenlijk specifieke doelstellingen.
De voorzitter stelt voor in klein comité dit te bespreken en waar nodig de nota aan te passen.
Hiermee gaat de vergadering akkoord.
Voorzitter: Beste mensen, ik heb nog een extra punt aan de vergadering
toegevoegd, zo meteen zal u ook begrijpen waarom ik dit niet bij de
mededelingen heb gedaan. In ons midden zit een vrijwilligster die heeft
aangegeven dat zij zich terugtrekt uit alle werkzaamheden die ze voor de
vereniging heeft gedaan. De coronaperiode liet haar zien dat er ook nog
een leven is naast onze vereniging. Nu is dit geen gemakkelijk besluit als
je al zo vele jaren actief bent geweest voor de vereniging Oud Hoorn.
Ze is altijd een vaste waarde binnen de vereniging geweest, een aantal van
haar bezigheden waren, gids Stadswandelingen, coördinator werkgroep
Stadswandelingen, bestuurslid, lid v.d. Commissie Naamgeving Openbare
Ruimte, Secretaris/penningmeester Comité Open Monumentendag.
We hebben het over Hieke Stapel, als bestuur vinden we het jammer dat we
deze alleskunner en vraagbaak gaan missen, maar we willen haar graag
vandaag in het zonnetje zetten. Wij stellen u voor om Hieke als erelid van
onze vereniging te benoemen. Als bestuur hebben we daarvoor uw
goedkeuring nodig. Ik zou graag uw goedkeuring ontvangen met handgeklap
en voetgestamp voor uw goedkeuring aan dit besluit.
Bedankt voor uw goedkeuring, Ik wil nu erg graag Hieke hier op het podium
ontvangen om haar het speldje op te prikken. Handen schudden mag als dank
nog niet, maar uw goedkeuring en applaus vergoeden dit.
11. Monumentenprijs 2021, de voorzitter aan het woord
Het was dit jaar een moeilijke keus, er waren een paar mooie plannen opgeleverd, te noemen zijn West 8 van
Rietvink architecten en het voormalig warenhuis V&D dat weer in oude luister is hersteld door TPAHGarchitecten. Maar dit jaar is onze keuze op het Nieuwland gevallen.

Een stukje van onze stad dat de afgelopen jaren sterk was verloederd. De panden waren verwaarloosd en
sommige zelfs bouwvallig. Toch is er door de opdrachtgever voor gekozen om deze panden weer terug te
geven aan de stad. Eind augustus heeft u in het NHD kunnen lezen dat het een moeilijke klus is geweest met
veel tegenslagen. Toch heeft Jonk vastgoed vastgehouden aan restauratie van dit kenmerkende stukje stad,
een beslissing waar we de ondernemer dankbaar voor zijn. Dat dit is gedaan ten behoeve van een sociale
functie maakt het plan alleen maar waardevoller voor onze gemeenschap. Het plan betreft niet alleen de
panden aan het Nieuwland maar strekt zich uit tot aan de Achterstraat waar een nieuw pand is verschenen.
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Normaal gesproken komt nu één van de architecten het podium op gesneld om tekst en uitleg te geven over de
restauratie van deze panden. Het vervelende is dat onze vergadering samenvalt met het begin van de
Herfstvakantie. Hierdoor heb ik geen vertegenwoordigers van het architectenbureau en/of de opdrachtgever
kunnen vinden om een verhaal over de restauratie voor u te houden of de prijs in ontvangst te nemen. Matt
heeft zijn stinkende best gedaan in mijn vakantie om iemand bereid te vinden maar dat is jammer genoeg niet
gelukt. Na de herfstvakantie zal ik een moment zoeken om de prijs alsnog uit te reiken en er een persmomentje
van te maken.
12. Rondvraag
Daan Gouwetor vindt het niet duidelijk wie men moet benaderen bij Oud Hoorn voor specifieke zaken.
Secretaris: De vereniging is zoals vermeld op de website, telefonisch en per mail te bereiken. De mails naar
info@oudhoorn.nl worden altijd beantwoord en zo nodig doorgestuurd naar de personen die deze kunnen
beantwoorden. Ook is het verenigingsgebouw op dinsdag, donderdag en zaterdag open voor eventuele
gerichte vragen.
Daan Gouwetor had verwacht dat zijn specifieke issue binnen de vereniging opgepakt zou kunnen worden.
Frans van Iersel: Waar de Heer Gouwetor op doelt is niet de verantwoording van Oud Hoorn, maar een zaak
van de gemeentelijke commissie voor monumenten en welstand. VOH levert op verzoek van de gemeente een
lid voor deze commissie. Het betreffende lid is geen vertegenwoordiger van de VOH maar benoemd door het
college.
Piet van Iersel zou graag zien dat er een ledenwerving opgezet zal worden. Bijvoorbeeld de straatnamen in het
Holenkwartier zou een eerst aanzet voor een project kunnen zijn naar de toekomstige bewoners van deze wijk.
Uitleg van de gebruikte namen en wat dat voor het erfgoed in Hoorn betekent heeft, waarbij de rol van VOH in
Hoorn belangrijk kan worden gemaakt.
De voorzitter zegt toe te gaan kijken hoe we dit in een werkgroep kunnen verwezenlijken.
Hieke Stapel bedankt iedereen voor de afgelopen jaren waarin zij als vrijwilligster werkzaam is geweest en
vraagt een applaus voor deze vrijwilligers.
Albert de Graaf bedankt het bestuur dat in de afgelopen corona periode met de ter beschikking staande
technische middelen, de werkzaamheden van en voor de vereniging heeft verwezenlijkt.
In zijn tijd was het al een heel gedoe om de typemachine binnen de vereniging te introduceren.
Cokky Bronsgeest spreekt haar waardering uit over de schitterende lezing die Hans Muntjewerff heeft gegeven
over de slag om de Zuiderzee. Het was de zoveelste lezing die op de woensdag werd georganiseerd. Als er
suggesties zijn voor nieuwe onderwerpen kan men dit aangeven op lezingen@oudhoorn.nl.
De voorzitter deelt mee dat de slag om de Zuiderzee in 2023 groots zal worden herdacht. Er is al overleg met
het “Pact van Westfriesland” en de zeven gemeenten zorgen voor een budget van
€ 100.000, -. Het Westfries Museum verzorgt een educatief programma en onze vereniging zoekt de
samenwerking met de historische verenigingen van Alkmaar en Haarlem.
Jan Floris meldt dat de werkgroep jeugdeducatie ook aandacht zal besteden aan de slag om de Zuiderzee.
Wim Oussoren vindt dat het Westfries Museum meer aandacht zou moeten geven aan VOH.
Voorzitter: Er is regelmatig bestuurlijk contact o.a. over de mogelijke huisvesting. De maquette van de
historische stad Hoorn in eigendom van VOH komt in het WFM op een prominente plek en is inmiddels met de
moderne techniek uitgelicht.
De voorzitter schenkt tenslotte nog aandacht voor de informatie “Vrienden van het Keern”. Deze is beschikbaar
bij de tafel van Rita Lodde.
13. Pauze
14. Lezing ‘Patriottische revolutie in Hoorn’
De lezing wordt gegeven door Jan Timmer, een gids van onze vereniging, met de titel ‘Patriottische revolutie in
Hoorn’. Na afloop van de lezing bedankt de voorzitter Jan voor de boeiende lezing.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met de woorden: “Beste mensen, dit was het dan weer voor dit jaar. Ik hoop
dat we elkaar dit jaar elkaar fysiek blijven tegenkomen. Geniet van het leven ondanks de nog steeds geldende
beperkingen en blijf vooral gezond.”
Secretaris
Matt Wever
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