Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
Verslag Algemene ledenvergadering van de HVHB op 7 juni 2018

De Voorjaarbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering vinden plaats in de Burgerzaal van
het Raadhuis van Heemstede. Voorzitter Jaap Verschoor heet de leden, gasten, pers en
belangstellenden welkom. Een speciaal welkom is er voor de nieuwe wethouder Annelies
van der Have.
Ledenvergadering
1.
Mededelingen van het bestuur
Jaap Verschoor praat de leden bij over de stand van zaken bij de HVHB. Aan de hand van drie
onderwerpen geeft hij aan op welke manier de HVHB opereert.
a)
Het Pomphuis
Het streven is onze nieuwe behuizing vooral te gaan gebruiken voor
activiteiten waar onze leden ook aan het woord kunnen komen. Zo is al
gestart met de Koffie met HeerlijkHeden, waar auteurs van artikelen in
kunnen gaan op vragen en achtergrondinformatie kunnen geven.
b)
Het boek Heemstede Vooruit
Het vervolg op dit boek moet een inventarisatie zijn van bijzondere objecten
uit de periode 1920-1940. Een concreet actiepunt betreft de inrichting van het
Julianaplein, waar het wenselijk is de plek met de Juliana en Bernhard-boom
op het Julianaplein op te knappen, met oog voor de vroegere situatie met
bankjes. Hierover is al contact opgenomen met de gemeente.
c)
Overleg met historische verenigingen in de regio
HVHB en Vereniging Haerlem hebben het initiatief genomen voor een
regionaal overleg over het beschermen van gemeenschappelijk erfgoed.
Daarbij speelt ook dat de regio een flinke bouwopgave heeft te realiseren, en
de vraag is welke plekken ontzien moeten worden en waar gebouwd kan
worden zonder het karakter van de regio aan te tasten.
2.
Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering juni 2017
Het verslag wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.
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3.
Vaststelling jaarverslag 2017
Ook het jaarverslag 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Verslag van de kascommissie over de jaarcijfers 2017
Het verslag van de commissie wordt voorgelezen door Hans Balink. Uit het verslag blijkt het
volgende: De commissie, bestaande uit de heren de heren Hans Balink en Jan Linnemann,
heeft de financiële verantwoording voor 2017 doorgenomen. De jaarcijfers zijn helder en
volledig en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt voor het
bestuur en de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2017. De vergadering
stemt daarmee in.
5.
Vaststelling van de jaarcijfers 2017 en begroting 2018
De jaarcijfers 2017 en de begroting 2018 worden door de vergadering vastgesteld.
Jaap Verschoor wijst nog op drie opvallende zaken in de cijfers:
- de kosten van HeerlijkHeden waren in 2017 lager dan in voorgaande jaren door nieuwe
prijsafspraken met de drukker; in 2018 zet dit beeld zich voort.
- de kosten voor de inrichting van het pomphuis zijn hoger uitgevallen, maar de extra
uitgaven geven de HVHB nog betere mogelijkheden van het pomphuis gebruik te maken.
Ook in 2018 worden nog enkele extra kosten verwacht.
- de cijfers 2017 waren al met al gunstig, waardoor er enkele reserveringen gedaan kunnen
worden. Onder meer voor een opfrisbeurt van de website
6.
Benoeming nieuwe kascommissie
Jan Linnemann is aftredend. Na de vergadering meldt de heer Tim Timmermans zich als
nieuw lid van de kascommissie.
7.
Aftreden en benoeming bestuursleden
Marc de Bruijn treedt na 12 jaar bestuurslid Communicatie te zijn geweest af en is
reglementair niet herkiesbaar. Jaap memoreert dat communicatie voor Marc veel meer
inhield dan de spreekwoordelijke ‘persberichten en onderhoud website’. Hij scheef niet
alleen bijdragen voor HeerlijkHeden maar was ook de initiator van de boeken over
Groenendaal en Heemstede Vooruit. .. Verder nam hij belangrijke initiatieven zoals de
digitalisering van de gemeenteraadsnotulen van Heemstede, het instellen van de
Erfgoedprijs en het Meerjarig Beleidsplan van de vereniging. Jaap bedankt Marc namens de
vereniging voor al zijn inspanningen in de afgelopen jaren. Marc dankt iedereen met wie hij
heeft kunnen samenwerken, binnen en buiten de vereniging.
Er is nog geen kandidaat gevonden voor de ontstane vacante. Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd zich te melden.

Pag 2 van 3

Als nieuw bestuurslid met als aandachtsgebied het Pomphuis wordt door het bestuur Louis
Goulmy voorgesteld. De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.
8.
Rondvraag
Frans Harm en Klaartje Pompe verlaten de redactie van HeerlijkHeden, maar blijven wel
beschikbaar voor adviezen. Aan beiden wordt een attentie uitgereikt.
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