Verslag Algemene Ledenvergadering van de Historische
Vereniging Haerlem op woensdag 27 juni 2018 in de Sociëteit
Trou moet Blycken, Grote Houtstraat 115
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Opening en mededelingen
Martin van Bleek, de voorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
De voorzitter noemt een aantal activiteiten op van de vereniging in het afgelopen seizoen. In
maart heeft de vereniging een succesvolle verkiezingsavond georganiseerd rond het thema
erfgoed. Het bestuur is erg tevreden over de ruime aandacht die erfgoed krijgt in het
collegeprogramma.
De vereniging is meer gaan samenwerken met andere instellingen. De vereniging zal jaarlijks
een lezing organiseren met de Sociëteit Vereeniging. De vereniging werkt nauw samen met de
Stichting Coornhert, o.a. bij de organisatie van de tentoonstelling. Samen met de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek heeft de vereniging de opzet gegeven voor een structurele
samenwerking tussen historische verenigingen in de regio Zuid-Kennemerland over enkele
gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen. De vereniging werkt tenslotte ook nauw samen
met de historische verenigingen in Alkmaar en Hoorn ter voorbereiding van het symposium in
oktober in Alkmaar.
In het kader van het Coornhertjaar heeft de vereniging een nieuwe Haerlem prijs
geïntroduceerd, een 3D-model van De Hoofdwacht, die aan leerlingen van het Coornhert
Lyceum is uitgereikt.
De voorzitter vraagt of de aanwezigen bij eventuele vragen of opmerkingen hun naam
vermelden ten behoeve van het verslag.
2
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2017
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de notulen van de vorige ALV. De notulen worden
goedgekeurd.
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Jaarverslag 2017 en verantwoording door het bestuur over het in 2017 gevoerde
beleid
Harco Gorter, de secretaris, licht het jaarverslag toe, zoals dit ook te lezen is in het Jaarboek
Haerlem 2017. Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het jaarverslag.
De voorzitter meldt dat sinds een maand de AVG van kracht is. Hij benadrukt dat de
vereniging zeer zorgvuldig om gaat met persoonsgegevens van leden. Mailings van de
vereniging worden met BCC verstuurd. De vereniging is momenteel bezig met het opstellen
van een privacydocument.
Corry Groesbeek vraagt of de AVG consequenties heeft voor het vermelden van de leden in
het Jaarboek. De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. Alleen contactgegevens mogen
niet vermeld worden.
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Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Frits Anema, de penningmeester, geeft allereerst een toelichting op de balans. De algemene
reserve is vrij besteedbaar en iets toegenomen het afgelopen jaar. Ook de reserve
koersverschillen zijn toegenomen, door een succesvolle beleggingsportefeuille. De
voorzieningen zijn bestemd voor de doelstellingen van de vereniging, die vermeld staan in het
Beleidsplan. De voorzieningen zijn gelijk gebleven.
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De penningmeester geeft vervolgens een toelichting op de resultatenrekening. De contributies
zijn bijna gelijk gebleven. Het aantal leden dat de club heeft verlaten was ongeveer net zo
hoog als het aantal leden dat zich heeft aangemeld, o.a. door de succesvolle ledenwerfactie ten
aanzien van eigenaren van gemeentelijke monumenten. De legaten en subsidies zijn gedaald.
Aan de lastenkant is te zien dat de huisvestingskosten zijn gedaald. Dit heeft o.a. te maken
met de renovatie van De Hoofdwacht in 2016. De kosten voor de doormelding van de
brandmeldinstallatie in De Hoofdwacht zijn nu ten laste van de gemeente Haarlem. Ook de
kosten voor het Jaarboek zijn iets gedaald. Dit geldt ook voor de Nieuwsbrief, doordat de
oplage van de papieren Nieuwsbrief lager is. Ook de bestuurskosten en overige kosten zijn
gedaald. Door doelmatig kostenbeheer is het positieve saldo €4.660,-.
Gelet op de begroting 2018 verwacht de penningmeester een daling van de contributies. Dit
komt o.a. doordat leden met een achterstallige contributiebetaling zijn benaderd. Een aantal
van hen bleek te zijn overleden of hebben hun lidmaatschap opgezegd. De inkomsten uit
Haarlem voor Dummies zullen wel toenemen. Hierdoor zal het saldo ongeveer op 0 uitkomen.
De penningmeester verwacht, door de dalende trend in het ledental en het niet veel verder
kunnen bezuinigen op de kosten, dat het tekort in de komende jaren verder oploopt (van
ongeveer €3.000,- in 2019 tot €8.000,- in 2022).
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Verslag kascommissie 2017
De kascommissie leest bij monde van Frans Kloppers het verslag voor. De kascommissie stelt
voor om het bestuur te dechargeren, met dank aan de penningmeester. De vergadering stemt
hiermee in.
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Benoeming kascommissie 2018
Het bestuur stelt voor om de leden van de kascommissie 2017, Frans Kloppers en Jan Klaver,
opnieuw te benoemen voor de kascommissie van volgend jaar. De vergadering stemt hiermee
in.
Tussendoor vraagt de voorzitter of iedereen de nieuwe website heeft bekeken. De oude
website was gedateerd. Boudewijn van Os heeft veel werk verricht om een nieuwe website op
te zetten. Het bestuur is erg tevreden met het huidige resultaat. De vergadering dankt
Boudewijn van Os voor zijn geleverde werk.
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Concept huurovereenkomst kelder De Hoofdwacht
Martin licht het voorstel voor de concept huurovereenkomst van het souterrain van De
Hoofdwacht toe. Het souterrain is aangeboden door de gemeente voor een schappelijke, nietcommerciële prijs, mede door bemiddeling van Pim van Zalingen.
De huur van het souterrain biedt de vereniging een aantal kansen, zoals het ontplooien van
een aantal activiteiten op het gebied van educatie, ambachtslieden, gevelstenen en exposities.
De zichtbaarheid van de vereniging kan vergroot worden, met hopelijk een groei van het
ledental als gevolg. De vereniging krijgt de zeggenschap over het hele gebouw zonder derden
in het souterrain.
Er zitten wel risico’s aan de huur verbonden. De mening van het bestuur is niet eenstemmig.
De kosten zijn hoger, de groei van het aantal leden kan tegenvallen en door een verbinding
tussen het souterrain en de Tademakamer is er een kleine kans op brandgevaar. Indien de
kosten niet gedekt kunnen worden, ontstaat een exploitatietekort. Er zijn op dit moment nog
geen concrete plannen voor het souterrain.
De voorzitter noemt vervolgens een aantal condities op waaraan voldaan moet worden. Er
moet allereerst een apart huurcontract voor het souterrain komen. Het souterrain moet als een
apart project met inspanningsverplichting worden gezien. De interne verplichting geldt voor
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een periode van twee jaar. Per kwartaal of halfjaar worden de effecten / kosten gemonitord.
Bij de ALV 2019 wordt een rapportage uitgebracht.
De kosten zijn ongeveer € 5.000,-. Er is een kans op verhuur van het zijterras en enkele
donaties. Hierdoor resteert een bedrag van ruim € 3.000,-.
De voorzitter vraagt of de ALV akkoord gaat met het voorstel om het bestuur de ruimte te
geven om de huur van het souterrain aan te gaan, met de genoemde condities.
De heer Rocourt vraagt hoe strikt het bestuur wil vasthouden aan het budgettair neutraal
streven. De voorzitter antwoordt dat er een inspanningsverplichting is en dat de kosten niet de
pan uit mogen rijzen.
De heer Cerutti hoopt graag dat de vereniging de huur van het souterrain aangaat. Hij heeft
onlangs een mooie vitrine aangeschaft die hij de vereniging wil schenken. Gezien de
aantrekkingskracht op de jeugd voor de drukkerij in het souterrain, beveelt hij de huur zeker
aan. De heer Cerutti bepleit voor het niet te streng vasthouden aan het budgettair neutraal
houden, gezien de kans op huur van de gemeente aan derden van het souterrain. Hij stelt voor
om met het college van b&w te onderhandelen over de huurprijs.
De heer Kloppers vraagt zich af of het voorstel ook gedragen wordt door de penningmeester.
De penningmeester is tegen het voorstel. Hij voorziet een snelle achteruitgang van de reserves
van de vereniging, zodanig dat de financiële positie van de vereniging in de gevarenzone
komt. Er moet volgens hem eerst een goed onderbouwd financieel en organisatorisch plan
komen.
Mevrouw Lentz vindt het risico, vertaald naar het aantal leden, wel meevallen. Het gaat om
ongeveer € 4,- extra per lid. Als alle leden bereid zijn om een extra toelage te schenken, dan
zijn de kosten gedekt. Mevrouw Lentz vraagt of het bestuur per kwartaal of per halfjaar gaat
monitoren. De voorzitter antwoordt dat deze optie bewust open is gelaten.
De heer Van Os roept de leden ook op om bij te dragen, niet enkel financieel. Gelet op de
hoge kosten en het uitblijven van ledenwinst de afgelopen jaren, heeft hij wel twijfels bij het
voorstel.
De heer Cerutti merkt op dat er geen eenheid is in het bestuur en betreurt deze gang van
zaken. Hij vindt dat de voorzitter een zeer goed en gedegen presentatie heeft gegeven. Hij had
graag gezien dat het bestuur met één verhaal naar buiten toe was getreden.
De heer Lantink is het niet eens met de heer Cerutti. Het is niet schokkend dat er bezwaren
zijn tegen het voorstel, gezien de genoemde risico’s. Hij steunt het voorstel wel, maar ziet ook
de risico’s en de zware inspanningsverplichting voor het bestuur. Onderhandeling over de
huurprijs heeft volgens hem geen zin. De huurprijs is echt heel laag.
Mevrouw Van Zalinge vindt het belangrijk om ‘out of the box’ te denken, zoals haar ervaring
is bij o.a. het Archeologisch Museum. De vereniging bedenkt weinig nieuwe ideeën buiten de
jaarlijkse activiteiten als Jaarboek en Haerlem Reeks. Door nieuwe activiteiten te organiseren
komen wellicht nieuwe mensen in aanraking met de vereniging.
Mevrouw Kruijer vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en roept de leden
ook op om een extra bijdrage te schenken.
De heer Rocourt dankt mevrouw Van Zalinge voor haar betoog. Hij ziet de verschillende
meningen in het bestuur niet als een nadeel. Dit geeft hem een goed beeld van de kansen en
risico’s van het voorstel.
De vergadering stemt in met het voorstel huur van souterrain van De Hoofdwacht, met de
condities zoals het bestuur stelt.
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Voorstel wijzigingen lidmaatschap voor het leven
De penningmeester geeft een financiële onderbouwing over het voorstel om het lidmaatschap
voor het leven af te schaffen. Per 21 juni 2017 waren er 53 levensleden, waarvan 23 geen
bijdrage meer leveren aan de jaarlijkse contributie. Het verlies aan levenscontributie bedraagt
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nu € 4.424,-. Aan de hand van de nieuwe CBS tabellen over toekomstige levensverwachting
heeft de penningmeester nieuwe koopsommen berekend. Deze zijn flink hoger dan de huidige
contributiebedragen. Het bestuur adviseert de vergadering om, o.a. gelet op het hoge ‘loterij’gehalte, de grotere risico’s voor lage koopsommen, de levenslidcontributie niet aftrekbaar is
van de belasting en de levensleden niet genoemd worden in de statuten en huishoudelijk
reglement, het lidmaatschap voor het leven af te schaffen. De vergadering stemt hiermee in.
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Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen
Geen opmerkingen.
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Bestuurswisselingen
Harco Gorter treedt af als secretaris. Er is nog geen opvolger gevonden. Harco zal ad interim
een aantal secretariaatstaken blijven waarnemen. De voorzitter dankt Harco voor zijn werk.
De voorzitter dankt ook Dineke Lentz voor haar bestuurslidmaatschap. Dineke Lentz meldt
dat ze heel veel plezier heeft gehad in het bestuurswerk en voorzitterschap van de werkgroep
Excursies en Lezingen. Dineke Lentz overhandigt cadeaus aan de werkgroepleden Remmert
Pels en Mariska Krikken. Ze overhandigt ook symbolisch de kas aan de penningmeester.
Mariska Krikken dankt Dineke Lentz voor haar werk en noemt enkele hoogtepunten uit de
afgelopen jaren.
Het bestuur stelt voor om Mariska Krikken te benoemen als bestuurslid met portefeuille PR
en Guy Rocourt als bestuurslid met portefeuille contactpersoon werkgroep Jonge Muggen. De
vergadering stemt hiermee in.
De voorzitter meldt dat twee leden zijn benoemd als leden van verdienste: Piet Bonfrer en
Ronald van Eden. Piet Bonfrer is o.a. coördinator van de gastvrouwen en gastheren en kan als
stille kracht van de vereniging worden gezien. Hij kon helaas niet aanwezig zijn bij de ALV.
Marjorie Vroom, de vice-voorzitter, dankt Ronald van Eden voor zijn werk voor de
vereniging. Ronald van Eden was vanaf het eerste uur actief betrokken bij de werkgroep
Jonge Muggen.
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Rondvraag en sluiting
De heer Zoodsma meldt dat er een boek aan het einde van het jaar verschijnt over de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, die per 1 januari 2019 samengaat met de
gemeente Haarlemmermeer. Mensen kunnen zich tot eind oktober met korting inschrijven
voor dit boek. De betreffende formulieren liggen bij het Noord-Hollands Archief.
Mevrouw Tilanus vraagt hoe de Tademakamer en het souterrain verbonden zijn. De voorzitter
antwoordt dat er een luchtkanaal zit onder de vensterbank in de Tademakamer.
Mevrouw Tilanus zou graag willen dat de gastvrouwen en gastheren de bezoekers meer
attenderen op de zolder van De Hoofdwacht. Zij wil een kort verhaal schrijven over de zolder
van De Hoofdwacht.
De heer Cerutti meldt dat er nog plaatsen vrij zijn voor de lezing op 13 juli. Het thema van de
lezing is het beleg van Haarlem en de samenwerking tussen Willem van Oranje en Coornhert.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21.45 uur de vergadering.
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