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Verslag jaarvergadering Historische Vereniging Wormerveer op dinsdag 16 april 2019. 
Aanwezig    : Dick Zwart (voorzitter), Ger Bakker, Aly Heijltjes-Gorter,  Nico Tromp en     Rene Bont 
als  kandidaat bestuurslid, alsmede ruim 40 leden. 
Afwezig        : Jan Betlem 
Notulist        : Nico Tromp 
 

1. Opening en vaststelling definitieve agenda 
Dick opent de jaarvergadering en heette een ieder welkom, in het bijzonder de ereleden Huib Bakker 
en Loes van Horssen. 
De leden gingen akkoord met de agenda zoals gepubliceerd. 

 

2. Bespreking verslag ledenvergadering van 20 maart 2018  
De notulen konden vooraf via email opgevraagd worden en lagen ook 14 dagen voor deze 
jaarvergadering ter inzage in het clubhuis. 
Jeep Heinen vroeg of er iets bekend is m.b.t. de aanwijzing tot gemeentelijk monument van de 
Brandweerkazerne. Dick gaf aan hier verder niets over gehoord te hebben. 
Letty Swart geeft haar complimenten voor de uitzendingen van de Gesproken Geschiedenis. 
Letty Swart vraagt naar de status van het Bestuurlijke discussiestuk Heeft het verleden nog toekomst. 
Dick geeft aan dat dit nog steeds onderdeel van gesprek is en geeft aan dat de poging om een club 
van 50 of 100 mislukt is. Er zijn slechts 2 aanmeldingen geweest. Dit traject is gestopt. 
Diet List geeft aan dat scholen uitnodigen voor Tentoonstellingen gewenst is om zodoende meer 
jeugdigen warm te maken voor de historie van Wormerveer. 
 
Het verslag werd goedgekeurd met dank aan notulist Aly Heijltjes. 

 

3 Mededelingen Voorzitter 
Omdat niemand zich heeft aangemeld voor de functie als voorzitter en ik aftredend ben onder punt 6, 
heeft het bestuur besloten dat ik t/m punt 8 de vergadering zal leiden. 
 
In het afgelopen jaar heeft de HVW op 2 verkoop/promotie markten gestaan. De Green & Country Fair 
in het Wilhelminapark en de Zaanse Erfgoed Markt en verder zijn er in ons eigen onderkomen 2 zg. 
Voordeelmarkten gehouden. Je laat je gezicht zien maar de opbrengsten waren niet om over naar 
huis te schrijven en dat is jammer want er moeten toch iedere keer weer vrijwilligers voor in touw. 
 
Er zijn weer diverse rondleidingen gegeven waaronder de Historische Wandelingen door Wormerveer 
en op de Oude Begraafplaats. 
 
In augustus zijn we in gesprek geweest met een leerkracht van de school Toermalijn inzake educatief 
aanbod maar dat heeft nog niet tot definitieve afspraken geleid. De bal ligt op dit moment bij de 
school. 
 
De belangstelling voor het 2 maandelijks programma Er gaat een praatje o.l.v. Diet List neemt tot ons 
groot genoegen toe. De laatste 2 bijeenkomsten kwamen er meer dan 20 personen. 
 
In verband met sluiting van de zaak van Piet Bakker heeft Bruna de verkoop van losse nummers van 
de Wormerveer Weleer overgenomen. Dirk Sluis blijft als verkooppunt bestaan. 
 
Op 4 mei was een afvaardiging van het bestuur aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de 
slachtoffers van de 2e wereldoorlog. Namens de HVW zijn bloemen gelegd. 
 
Met het Gemeentearchief is een bewaarovereenkomst gesloten voor de aquarellen van Willem van 
Leijden. Het Gemeentearchief beschikt Over klimatologische voorzieningen om deze voorwerpen te 
bewaren. 
 
Het huurcontract, voor het opslaan van onze maquette Wormerveer 1750, met de Stichting Zaanse 
Pakhuizen is getekend. Er zijn wederzijds nog wel enige vragen en daarom gaan we in gesprek met 
de Stichting. Het ligt in de bedoeling dat in september op Open Monumentenweekend 
de maquette is te bekijken maar we moeten hiervoor ook weer een beroep doen op 1 of meer 
vrijwilligers en hiermee kom ik op het volgende punt.  
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Het ledenbestand van de HVW zit in een dalende lijn en daarmee ook het aantal vrijwilligers. Met dat 
dalende ledental dalen ook de inkomsten uit de contributies terwijl de kosten steeds hoger worden. Als 
je als voorbeeld kijkt naar de enveloppen voor de verzending van de Wormerveer 
Weleer en de Nieuwsbrief. Een envelop kost ruim €. 0,10 en dan hebben we nog niet eens over de 
steeds maar duurder wordende postzegels. Het is dan wel leuk als je een ruim  balanstotaal hebt , 
maar als je daaraan gaat knabbelen dan blijft er over enige jaren weinig meer van over. 
 
We hebben vorig jaar een flinke schenking gekregen van het Fonds Ouderen- en Wezen d´ Acht 
Staten in verband met de opheffing van het Fonds. Dat zijn echter geen schenkingen die regelmatig 
voorkomen.  
 
Verder hebben we een oproep gedaan om te komen tot een Club van Vrienden van de  
HVW  die dan jaarlijks een bedrag van €. 50,00 of €. 100,00 zouden doneren. Welgeteld hebben 2 
personen zich daarvoor aangemeld zodat de kans dat dit van de grond komt minimaal is.  
 
Wat ook heel vervelend is, en dan druk ik mij nog netjes uit, dat zo´n 40 leden de contributie voor dit 
jaar nog steeds niet hebben betaald. De vereniging stuurt in december een factuur voor de contributie 
voor het komende jaar. Als na verloop van enige tijd de contributie nog niet is betaald dan volgt een 
herinnering en voor een 40 tal leden blijkt dat nog niet voldoende en moet er een 2e herinnering 
gestuurd worden. Allemaal extra kosten die we liever niet maken. 
 
Ondanks rondzingende geruchten over plannen van onze huisbaas heeft hij, onze huisbaas, ons 
onderkomen gegarandeerd voor de komende 3 jaar. 
 
De tentoonstelling Hofjes, Paden en Pakhuizen gaf weer een mooi visitekaartje af aan de bezoekers 
ofschoon het aantal bezoekers ten opzicht van 2 vorige tentoonstellingen flink is gedaald. Die werden 
per tentoonstelling bezocht door ruim 700 bezoekers terwijl de laatste tentoonstelling iets meer dan 
400 bezoekers opleverde. Pluspunt was dan wel weer dat deze tentoonstelling een positief resultaat 
heeft opgeleverd. 
 
Nel Bruin vraagt om kosten te beperken door minder enveloppen te gebruiken. Ger geeft aan dat hier 
reeds aan gewerkt wordt bv door de WW en nieuwsbrief in één zending te versturen. 
Nel Bruin geeft aan het jammer te vinden dat tijdens de lichtjesavond de schoolkinderen al na 10 
minuten klaar zijn. Kan dit verlengd worden zodat latere bezoekers de kinderen ook meemaken.   
 
Han Muizert geeft aan dat post ook in een plastic hoesje verstuurd kunnen worden en dat dit slechts 
enkele centen per stuk kost. Ger geeft aan dat onderzocht wordt of de Nieuwsbrief met een bandarol 
er om heen verstuurd kan worden. 

 
 

4.  Ingekomen stukken  
- Het secretariaat heeft af bericht ontvangen van  
Piet Naber, Rien Ridder, Roel Larooy, Mw, de Vos, Fam. Duijnmeijer, Fam. Kuiper, Fam. J.Klomp, 
Klaas Postma 
 

 

5. Financiën 
Ger Bakker als waarnemend penningmeester gaf aan dat de financiële overzichten op een andere en 
overzichtelijker wijze samengesteld zijn en verwijst naar de uitdeler.  
 
Resultatenrekening, Balans en Begroting 
De penningmeester licht de 3 overzichten toe.  
Uit de cijfers blijkt, dat de HVW financieel weliswaar gezond is, maar dat de groei van het vermogen 
met name te danken is aan diverse giften en de verkoop van eigen uitgaven.  
Als gevolg van het dalende ledenbestand zijn de reguliere inkomsten – met name de contributies – 
echter niet meer toereikend voor de standaarduitgaven. Een financiële buffer is dan ook onontbeerlijk 
voor de toekomst van de HVW. 
 
Vanuit de vergadering worden enkele vragen gesteld die door Ger Bakker beantwoord en uitgelegd 
worden onder verwijzing naar de overzichten. 
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Hal Eelman in de rol van Ledenadministrator geeft aan dat de HVW 677 leden heeft. In 2018 waren er 
46 opzeggingen waarvan 13 leden uitgeschreven werden omdat de contributie er niet betaald werd. 
In 2019 zijn er tot nu toe 22 opzeggingen en 14 nieuwe leden. 
38 leden ontvangen deze week een 2e herinnering om hun contributie te betalen. 
 
Verslag Kascommissie en dechargeverlening  
Mede namens kascommissie lid Han Eelman nam Jan Klomp het woord en bedankte Roel Larooy 
voor zijn inzet als Penningmeester gedurende de afgelopen jaren. 
Jan Klomp geeft  Ger Bakker zijn complimenten voor de professionele financiële beleid en opzet van 
de financiële cijfers en gaf aan dat dit nu veel overzichtelijker is en gemakkelijker te controleren is.  
Hij gaf aan ingenomen te zijn met het feit dat Administratiekantoor Dick van Nooij ook naar de cijfers 
heeft gekeken.  
Jan Klomp leest een schriftelijke verklaring voor en meldt, mede namens kascommissielid Han 
Eelman, dat zij alle stukken en bescheiden betrekking hebbende op de boekhouding over de periode 
1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 van de HVW hebben gecontroleerd en akkoord 
bevonden. 
De kascommissie verzoekt de aanwezigenleden van deze Jaarvergadering dan ook waarnemend 
penningmeester Ger Bakker c.q. het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 
over genoemde periode.  
De vergadering verleent hierop décharge, waarna Han Eelman en Jan Klomp de verklaring 
ondertekenen en overhandigen aan het bestuur. 
 
De voorzitter geeft aan dat Han Eelman aftreed als kascommissie lid en dat reserve Jaap Klomp nu 
kascommissie lid wordt naast Jan Klomp. 
Dick vraagt de vergadering of er iemand is die reserve kascommissie lid wil worden. Hans de Witte 
meldt zich voor deze taak. 
 

 

6. Bestuur mutaties. 

Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter: Dick Zwart 
Kiesbaar als bestuurslid algemene zaken met externe contacten in zijn portefeuille: 
Dick Zwart 
Secretaris Aly Heijltjes bedankt Dick namens het bestuur en alle leden voor zijn enorme inzet 
als voorzitter van HV Wormerveer en overhandigt hem een cadeaubon als blijk van 
waardering daarnaast zijn er bloemen voor zijn vrouw Corrie. 
Daarna vraagt Aly de vergadering akkoord voor de benoeming van Dick als algemeen 
Bestuurslid. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Aftredend en herkiesbaar: Ger Bakker (algemeen bestuurslid)  
Dick vraagt de vergadering om akkoord te geven voor deze herbenoeming. De vergadering stemt 
hiermee in. 
Benoeming Rene Bont tot bestuurslid 
Dick vraagt Rene zich voor te stellen en nadat Rene dit gedaan heeft vraagt Dick de vergadering om 
akkoord te geven voor deze benoeming. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Dick bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen in hem en geeft aan nog lang niet klaar te 
zijn met de HVW. Dick bedankt ook zijn vrouw Corrie voor haar steun. 

 
 

7. Rondvraag 
Tini van Gemeren 
Tini geeft aan dat Ger Bakker Piet Jongert  terecht zijn complimenten heeft gegeven voor het 
opschonen van het clubhuis/archief maar dat ook Willem Schraal hier veel energie in gestoken heeft. 
Ger bedankt uiteraard ook Willem voor zijn inzet. 
 
Hans Boon 
Hans geeft aan dat indien een lid na de 2e herinnering nog zijn/haar contributie betaald heeft deze 
persoon geroyeerd moet worden en vermeld moet worden in de Nieuwsbrief.  
Het bestuur gaat hiermee niet akkoord. 
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Hans wil graag dat er een straat op plein vernoemd wordt naar Wessanen en Laan, dit bedrijf is 
immers werkgever geweest van vele honderden mensen. 
 
Rene Bont geeft aan uit te zoeken welke wegen bewandeld moeten worden om dit bij de betreffende  
Gemeentelijke commissie te verzoeken. 
 
Han Muizert 
Han geeft aan dat de verlichting in het clubhuis erg slecht is en ook dat er een electra zuil nodig is 
voor extra PC,s en randapparatuur. 
Ger Bakker vraagt namens het bestuur of Han bereid is een prijsopgave te laten maken zodat eea 
spoedig uitgevoerd kan worden. 
Han geeft aan dat de beamer van de vereniging niet goed meer functioneert. Dick verzoekt Han uit te 
zoeken wat een nieuwe beamer kost. 
 
Letty Swart 
Letty geeft aan het zorgelijk te vinden dat het ledenaantal terugloopt en dat het zaak is om jongere 
mensen bij de vereniging te betrekken door bv tijdens een TenTo en in de  WW jongere jaren te 
behandelen. 
Ger Bakker geeft aan dat dit aansluit bij de visie van het bestuur. 
 
Piet Jongert 
Piet geeft aan zich te storen aan het feit dat de Beatrix brug bij Westknollendam straks een andere 
naam krijgt. 
Piet geeft aan te flyeren bij verenigingen, winkels etc m.b.t. te houden activiteiten door de HVW. 
 
Carolien Klomp 
Carolien geeft het idee mee om een volgende Tento in het teken van gesloten scholen in Wormerveer 
te houden. 
 
Jannie Koomen vraagt naar de status van de Maquette Wormerveer anno 1750. 
Dick geeft aan dat deze staat in De Schepel aan de overkant van de Zaan en dat er deze week een 
gesprek is over randzaken als schoonmaken locatie, open huis etc. 
 

 

8. Sluiting 
Dick geeft aan dat aansluitend door Han Muizert een film gedraaid wordt over oud Wormerveer en 
niets meer aan de orde te zijn sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur 

 

 

 

 


