Verslag Algemene Ledenvergadering van de Historische
Vereniging Haerlem op woensdag 22 juni in de plebanie van de
Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Emmaplein
1
Opening en mededelingen
Frans Willem Lantink, de voorzitter, opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle
aanwezigen welkom.
2
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2015
Ten aanzien van het verslag maakt Dineke Lentz een correctie met betrekking tot de naam
Claudia Swanepoel die de presentatie gaf van de culinaire smaak in 1573. Het moet zijn
Claudia Vandepoel.
Er zijn geen verdere opmerkingen, waarna de notulen worden goedgekeurd.
3
Jaarverslag 2015 en verantwoording door het bestuur over het in 2015 gevoerde
beleid.
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag. Het jaarverslag is te vinden in
het recent uitgekomen Jaarboek Haerlem 2015.
4
Financieel verslag 2015 en begrotingen 2016 en 2017
Peter van Wingerden, de vice-voorzitter, vervangt Frits Anema, de penningmeester voor de
toelichting van het financieel verslag. De vice-voorzitter legt uit dat de vereniging veel vaste
lasten heeft en jaarlijks een stabiel bedrag aan inkomsten krijgt. Maatregelen nemen is
noodzakelijk. Het resultaat over 2015 is ook niet zoals gehoopt. Er zijn geen opmerkingen
over de resultatenrekening.
De vice-voorzitter meldt ten aanzien van de balans dat er posten aan de activakant
afgewaardeerd zijn. Er zijn ook effecten verkocht. Dit heeft er toe geleid dat het balanstotaal
aanzienlijk naar beneden is gebracht. De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen
van de jaarrekening.
De vice-voorzitter meldt dat een nul- of positief saldo op dit moment niet haalbaar is, door
relatief vaste bedragen voor kosten en inkomsten. Ledenwerving is zeer belangrijk, reden
waarom hier extra in wordt geïnvesteerd.
De vice-voorzitter legt uit dat twee jaar geleden is besloten om de Nieuwsbrief digitaal te
gaan verspreiden. Leden zonder e-mailadres krijgen een papieren Nieuwsbrief toegestuurd,
evenals de leden die een papieren Nieuwsbrief wilden blijven ontvangen. Het is gebleken dat
de kosten relatief hoog blijven. De helft van het budget van de Nieuwsbrief gaat op aan de
verspreiding van de papieren Nieuwsbrieven. Het bedrag dat deze leden aan contributie
betalen, gaat op aan de verspreiding van de Nieuwsbrief. Het bestuur stelt voor om het
versturen van papieren Nieuwsbrieven te stoppen. Als De Hoofdwacht geopend is, kunnen
deze leden een gratis exemplaar afhalen. Diegene die de papieren Nieuwsbrief thuis willen
blijven ontvangen, kunnen deze tegen kostprijs toegestuurd krijgen.
Mevrouw Schouten vraagt of het niet goedkoper is om de Nieuwsbrief te printen in plaats van
te drukken. De vice-voorzitter antwoordt dat dit ook gaat gebeuren.
De heer Rekoert vraagt of de opbrengsten niet groter zijn dan de kosten. Dit is niet juist,
volgens de vice-voorzitter. De heer Rekoert stelt dat de mogelijkheid bestaat dat leden hun
lidmaatschap opzeggen. De vice-voorzitter antwoordt dat dit inderdaad mogelijk is.
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De voorzitter meldt dat de penningmeester veel kosten onder de loep heeft genomen. De
kosten voor de verspreiding van de papieren Nieuwsbrief zijn relatief hoog. De contributie is
niet hoog. Het is van deze tijd om Nieuwsbrieven digitaal te verspreiden.
Mevrouw Lentz vraagt of inkomsten verhoogd kunnen worden door het plaatsen van
advertenties. De voorzitter antwoordt dat deze optie meegenomen wordt. De vice-voorzitter
meldt dat dit in het verleden is gebeurd, maar niet veel effect heeft gehad.
De heer Prent vraagt of het bedrag voor het partnerlidmaatschap verlaagd kan worden. De
voorzitter antwoordt dat dit voorstel ook meegenomen wordt.
De heer Van Zalingen stelt voor dat de leden uit Haarlem een exemplaar van de Nieuwsbrief
kunnen ophalen in De Hoofdwacht. De leden buiten de regio krijgen een exemplaar
toegestuurd. De vice-voorzitter antwoordt dat dit moeilijk te realiseren is, doordat De
Hoofdwacht niet het hele jaar open is.
De voorzitter meldt dat een projectgroep ledenwerving is ingesteld. Succesvol is de actie met
betrekking tot het benaderen van eigenaren van rijksmonumenten. Deze acties moeten wel
begroot worden. Het werven van leden binnen eigen kring (familie, vrienden) is ook een
mogelijkheid.
De heer Hilbrant vraagt of er ook niet een bedrag schenkingen/legaten opgenomen moet
worden. De vice-voorzitter antwoordt dat het bedrag op 0 is gezet, vanwege de grote
onzekerheid. De heer Hilbrant benadrukt het belang van aandacht schenken aan deze post.
Veel goede doelen profiteren ervan. De vice-voorzitter antwoordt dat het bestuur hier
aandacht aan heeft besteed. Er heeft ook een gesprek plaatsgevonden met een notaris over dit
onderwerp. De heer Hilbrant stelt voor om een brochure op te stellen om in De Hoofdwacht te
leggen. Mevrouw Vroom vindt dit een goed idee. Er is onlangs een nieuwe
ledenwervingbrochure uitgebracht. Een extra folder over schenkingen/legaten is een goed
idee, maar kost uiteraard wel geld.
Er zijn geen verdere vragen over het financieel jaarverslag en de begrotingen.
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Verslag Kascommissie 2015
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kloppers, lid van de Kascommissie. De heer
Kloppers leest de brief voor die de Kascommissie naar het bestuur heeft gestuurd. De heer De
Jong kon vanwege een revalidatie helaas geen zitting nemen in de Kascommissie. De
Kascommissie stelt voor te besluiten het bestuur te dechargeren, met dank aan de
penningmeester. De vergadering stemt hiermee in.
6
Benoeming Kascommissie 2016
De heer Kloppers heeft geadviseerd de heer Klaver te benoemen tot lid van de Kascommissie
2016. De vergadering stemt in met de benoeming van de heer Kloppers en de heer Klaver als
leden van de Kascommissie 2016.
7
Bestuurswisselingen
De voorzitter meldt dat Peter van Wingerden en Ronald Fukken aftreden als bestuurslid. Peter
heeft 10 jaar zitting genomen in het bestuur, 8 jaar als secretaris en 2 jaar als vice-voorzitter.
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor zijn geleverde werk. Op 23 mei is een
afscheidssymposium voor hem georganiseerd.
Ronald Fukken is vier jaar bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Gebouw en Omgeving
geweest. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop hij leiding heeft
gegeven aan de werkgroep en noemt speciaal het visiedocument over de koepelgevangenis die
tijdens zijn voorzitterschap tot stand is gekomen.
De vergadering dankt de bestuursleden met een applaus.
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De voorzitter meldt dat Lieuwe Zoodsma, in navolging van Anja van Zalinge, na de
Algemene Ledenvergadering als adviseur betrokken blijft bij het bestuur. De voorzitter meldt
dat Marjorie Vroom bereid is om Peter van Wingerden op te volgen als vice-voorzitter. De
vergadering stemt hiermee in.
De voorzitter vervolgt de vergadering met de melding dat er vier nieuwe kandidaten zijn voor
het bestuurslidmaatschap: Dineke Lentz, Boudewijn van Os, Marcel van Heck en Pim
Huijnen. Dineke Lentz is voorzitter van de werkgroep Excursies en Lezingen, Boudewijn van
Os fungeert de facto sinds een half jaar als voorzitter van de Historische werkgroep, Marcel
van Heck is kandidaat-voorzitter voor de werkgroep Gebouw en Omgeving en Pim Huijnen is
kandidaat bestuurslid voor PR. De voorzitter vraagt de kandidaten zichzelf voor te stellen.
Dineke Lentz, Boudewijn van Os en Marcel van Heck stellen zich kort aan de vergadering
voor. Hij meldt dat Pim Huijnen helaas verhinderd is. Pim Huijnen is historicus en
gespecialiseerd in digital humanities, een vakgebied op het snijvlak tussen erfgoed en
digitalisering. De vergadering stemt per acclamatie in met de benoeming van de vier nieuwe
bestuursleden.
8
Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen
De voorzitter noemt drie belangrijke thema’s voor het nieuwe seizoen: erfgoed en
monumenten, het nieuwe beleidsplan en ledenwerving.
De voorzitter refereert aan de lezing van Karin Westerink over monumenten in maart 2016.
Zij heeft gewezen op de grote veranderingen op het terrein van monumenten de komende
jaren en de kansen die dit biedt voor historische verenigingen. Er is een kleine projectgroep /
werkgroep gestart om een plan op dit gebied te gaan ontwikkelen. Dit hangt ook samen met
het plan om eigenaren van monumenten te binden. Mevrouw van Zalinge vraagt of er ook
aandacht is voor het ondergrondse erfgoed. De voorzitter antwoordt dat de term monumenten
zeer breed is en archeologie hier ook onder valt. Hij nodigt haar uit om mee te denken.
De voorzitter meldt dat het huidige beleidsplan in 2017 afloopt. Het komende seizoen wordt
een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Hij verwacht dat het nieuwe beleidsplan minder ingrijpend
zal zijn – hij voorziet geen statutenwijziging – maar dat het belangrijk is om met alle
werkgroepen en leden aan de slag te gaan om het nieuwe beleidsplan te ontwikkelen.
De voorzitter geeft Marjorie Vroom het woord over ledenwerving. Marjorie Vroom geeft aan
dat zij nog voorzitter is van de werkgroep Jonge Muggen, maar dat zij hoopt dat deze functie
spoedig door een ander wordt overgenomen. Er is een projectgroep ledenwerving opgezet.
Deze heeft veel ideeën ontwikkeld. Het blijkt dat veel Haarlemmers de vereniging niet
kennen. Hier is veel winst te boeken. De actie met betrekking tot het benaderen van eigenaren
van rijksmonumenten is succesvol gebleken. Deze actie wordt uitgebreid naar eigenaren van
rijksmonumenten in de buitenring en eigenaren van gemeentelijke monumenten. De actie om
leden te winnen onder actieve leden is niet goed verlopen. Er is slechts één nieuw lid
bijgekomen als gevolg van deze actie. Marjorie Vroom noemt Willem Rekoert als belangrijke
ledenwerver in zijn functie als gastheer van De Hoofdwacht. Zij vraagt Willem Rekoert naar
voren te komen en schenkt hem een cadeau namens de vereniging als dank voor zijn
verdiensten.
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Rondvraag en sluiting
De heer Prent vraagt of het lidnummer van de leden in de ledenlijst van het Jaarboek gezet
kan worden nu de ledenpasjes zijn afgeschaft. De voorzitter antwoordt dat dit meegenomen
wordt in het gesprek met de redactie.
De heer Leroi vraagt wat de stand van zaken is rond de werkgroep Parken en Groen. De
voorzitter geeft het woord aan Ronald Fukken. Ronald Fukken meldt dat veel werkgroepleden
zich terug hebben getrokken. Twee leden zijn opgenomen in de werkgroep Gebouw en
Omgeving. Als er meer leden bijkomen, kan nagedacht worden over een doorstart. De
voorzitter vult aan dat het thema Parken en Groen de aandacht heeft en de oplossing met de
werkgroep Gebouw en Omgeving op dit moment de meest logische is.
Mevrouw Tilanus meldt dat nu de voorraad boeken zijn afgeschreven, de Jaarboeken tot en
met 2012 gratis verkrijgbaar zijn in De Hoofdwacht. Hiervan komt een berichtje op de
website.
De heer Hilbrant vraagt wat de stand van zaken is rond de mogelijke koop van De
Hoofdwacht. De voorzitter antwoordt dat hiervan verslag is gedaan in de vorige Algemene
Ledenvergadering. Er is op dit moment geen dreiging van verkoop van De Hoofdwacht door
de gemeente.
De heren Leroi en Vijn refereren aan de brief die zij onlangs naar het bestuur hebben gestuurd
inzake de gevel aan de Kinderhuisvest en het Brinkmanncomplex. Het gemeentelijk beleid
inzake het Beschermd Stadsgezicht en het bestemmingsplan voor de historische binnenstad
vormen volgens hen een grote bedreiging. Zij vinden dat de vereniging niet alert heeft
gereageerd op deze ontwikkelingen. Ronald Fukken antwoordt dat de werkgroep veel overleg
heeft met architect Max van Aerschot, evenals met de wethouder. Hij refereert ook aan het
verzoek van de vereniging om het muurreliëf van Tollenaar op de lijst gemeentelijke
monumenten te plaatsen. De werkgroep is bezig met het uitwerken van een notitie waarin
gepleit wordt voor de mogelijkheid tot het toekennen van een monumentale status aan
kunstwerken.
De heer Vijn meldt dat de antiekmarkt onvoldoende financieel door de gemeente wordt
ondersteund. Hij vraagt of de vereniging een bijdrage kan leveren. Dit hoeft niet alleen
financieel te zijn.
Mevrouw Schouten betreurt het dat de vereniging geen mening heeft geuit ten aanzien van de
kaatsbaan aan de Kleverlaan. De voorzitter antwoordt dat dit punt terug zal komen in de
bestuursvergadering.
Mevrouw Van Zalinge meldt dat morgen (donderdag 23 juni) een bijeenkomst zal zijn in de
Doelenzaal over de toekomstvisie gemeente Haarlem 2040. Zij roept iedereen op om hierbij
aanwezig te zijn.
Mevrouw Patijn wil het bestuur feliciteren met vier nieuwe bestuursleden en speciaal
Marjorie Vroom bedanken voor haar niet aflatende inzet voor de vereniging.
De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering. Hij nodigt Wim Eggenkamp uit om naar
voren te komen voor de aanbieding van de Zilveren Legpenning, als dank voor zijn inzet voor
het project rond de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo en in bredere zin zijn
werk op het gebied van cultureel erfgoed.
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