Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Haerlem
Dit jaar vond de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Haerlem plaats
in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Ruim honderd leden kwamen op woensdag 22 juni naar
de plebanie, behorende bij dit bijzondere gebouw om de vergadering bij te wonen.
Deze vergadering was er een aantal bestuurswisselingen. Peter van Wingerden en Ronald
Fukken traden af. Peter van Wingerden hield een kort afscheidswoord. In mei was ter
gelegenheid van zijn aftreden al een afscheidssymposium georganiseerd. In totaal kreeg het
bestuur er een viertal nieuwe bestuursleden bij. Marcel van Heck, de nieuwe voorzitter van de
Werkgroep Gebouw en Omgeving, Boudewijn van Os, voorzitter van de Historische
Werkgroep, Dineke Lentz (Excursies en Lezingen) en Pim Huijnen werden voorgedragen als
bestuurslid en uiteindelijk ook als zodanig benoemd. Pim Huijnen zal zich richten op de PR
en ledenwerving. Marjorie Vroom zal Peter van Wingerden opvolgen in de functie van
plaatsvervangend voorzitter.
Verder kwamen de financiën aan de orde. Duidelijk werd, dat we het niet slecht doen maar
dat er toch een dalende lijn in inkomsten is en dat het nu van belang is om nieuwe leden te
werven. Marjorie Vroom nam het woord om ons hier nog eens aan te herinneren. Zij heeft
met de Werkgroep Ledenwerving onlangs (beheerders van) diverse monumenten in de stad
aangeschreven en gevraagd om lid van onze vereniging te worden. Ook het idee van een
cadeaulidmaatschap werd hier weer gememoreerd.
Om een voorbeeld te stellen van inzet in het werven van leden, werd Hoofdwachtvrijwilliger
Willem Rekoert naar voren gevraagd opdat Marjorie hem kon prijzen voor zijn niet aflatende
energie bij het streven om diegenen die De Hoofdwacht bezoeken tot lid te maken. “Het lijkt”
aldus Vroom, “Vrijwel onmogelijk De Hoofdwacht niet als lid te verlaten als Willem die dag
aanwezig is!”. Applaus van de leden en een mooie bos bloemen voor Willem dus.
Verder kwam de Nieuwsbrief ter sprake. Dat was niet voor het eerst, want twee jaar geleden
ging het er al om dat deze uitgave vanaf medio 2014 digitaal zou gaan worden verspreid,
behoudens een zwart/wit uitgave voor wie nog geen e-mail gebruikte. Maar het drukken en
verspreiden van die papieren versie blijkt uiteindelijk ook een kostbare aangelegenheid te zijn
geworden waar het bestuur nu vanaf wil. De voorzitter laat een rekenvoorbeeld zien en de
aanwezigen hebben hier begrip voor. De weerstand die er twee jaar geleden nog leek te
bestaan tegen de digitale uitgave, lijkt al weggezakt te zijn en ook dit laatste voorstel wordt nu
aangenomen. Wel zullen leden, die toch een papieren versie wensen te ontvangen, een
uitgeprinte versie van het digitale blad tegen kostprijs kunnen ontvangen. Het is jammer,
mogelijk kost dit leden, maar de uitgaven wegen daar niet tegen op.
De vergadering werd afgesloten met het uitreiken van de Zilveren Legpenning van de
Vereniging aan mr. Wim Eggenkamp, de sturende kracht achter de restauratie van het
kerkgebouw waar wij deze avond te gast waren. Dit project heeft ruim 15 jaar geduurd en
bereikt met de aanpak van de torens de slotfase. Elders op deze website leest u meer over de
uitreiking van de Legpenning.

En omdat wij hier nu toch waren, kregen de leden gelegenheid om de kerk van binnen te
bekijken. In kleine groepen stonden we onder anderen stil bij het nieuwe monumentale
kunstwerk “Mozes, de kudde en het brandende braambos”, een mozaïek van kunstenaar Gijs
Frieling, evenals de glas-in-loodramen van Jan Dibbets. De symboliek en opmerkelijke details
achter deze recente toevoegingen aan het gebouw werden ons uitgelegd. Tenslotte daalden wij
af naar de museumkelder waar sinds vorig jaar het KathedraalMuseum is gevestigd. En wie er
niet bij was op 22 juni, kan daar altijd zelf nog eens heen gaan. Tenslotte konden wij,
teruggekeerd in de plebanie en dorstig door warmte en van het praten, genieten van een goed
glas wijn en napraten met de nieuwe bestuursleden.
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