Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
Verslag Algemene ledenvergadering van de HVHB op 6 juni 2019

De Voorjaarsbijeenkomst (waarin opgenomen de Algemene Ledenvergadering) vindt plaats
in de Burgerzaal van het Raadhuis van Heemstede. Aanwezig waren ongeveer 150 leden.
Voorzitter Jaap Verschoor heet de leden, gasten, pers en belangstellenden welkom. Een
speciaal welkom is er voor wethouder Nicole Mulder.
Ledenvergadering
1.
Mededelingen van het bestuur
Jaap Verschoor noemt enkele zaken bij de HVHB in het afgelopen jaar. 2018 was het jaar van
het Pomphuis. De nieuwe behuizing wordt gebruikt voor tentoonstellingen. Maar ook voor
activiteiten waar leden ook aan het woord kunnen komen zoals de Koffie met HeerlijkHeden:
bijeenkomsten waar auteurs van artikelen in kunnen gaan op vragen en ruimte is voor extra
informatie naast het kwartaaltijdschrift . De bijeenkomsten zijn zo’n groot succes dat er
iedere keer meer aanmeldingen zijn dan de ruimte toelaat.
Ook het overleg met historische verenigingen in de regio heeft in 2018 twee maal
plaatsgevonden.
2.
Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering juni 2018
Het verslag wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.
3.
Vaststelling jaarverslag 2018
Ook het Jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Verslag van de kascommissie over de jaarcijfers 2018
Het verslag van de commissie wordt voorgelezen door Tim Timmermans. Uit het verslag
blijkt het volgende: De commissie, bestaande uit de heren de heren Hans Balink en Tim
Timmermans, heeft de financiële administratie over 2018 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 2018. De
vergadering stemt daarmee in. Vervolgens meldt de commissie bewondering te hebben voor
het vele werk dat de penningmeester Alexander Koopman verricht, en de vergadering dankt
hem via een daverend applaus.
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5.
Vaststelling van de jaarcijfers 2017 en begroting 2018
De jaarcijfers 2018 en de begroting 2019 worden door de vergadering vastgesteld.
Het bestuur stelt voor de contributie per 2020 te verhogen naar 20 euro. Jaap Verschoor
wijst op de volgende redenen:
- de kosten van HeerlijkHeden zijn gestegen door de BTW-verhoging van 6 naar 9 %.
- de exploitatie van het Pomphuis en nieuwe initiatieven zoals Koffie met HeerlijkHeden en
tentoonstellingen brengen hogere kosten met zich mee.
Bovendien is de contributie sinds 2008 (!) niet meer verhoogd. De vergadering stemt in met
de voorgestelde contributieverhoging.
6.
Benoeming nieuwe kascommissie
Hans Balink is aftredend. Er is nog geen kandidaat voor zijn opvolging beschikbaar.
7.

Aftreden en benoeming bestuursleden

Kees Wierda treedt om persoonlijke redenen vervroegd af als bestuurslid Karakterbehoud. Kees kon
vanwege gezondheidsreden niet aanwezig zijn. Jaap bedankt hem voor zijn inzet en memoreert dat
bij Kees karakterbehoud niet alleen de stenen betrof maar ook het karakter van het dorp versus de
belangen van bewoners die bepaalde veranderingen willen. Als opvolger stelt het bestuur René Janus
voor, die nu al aan de commissie Karakterbehoud deelneemt. De vergadering gaat akkoord met deze
benoeming.
Jaap Verschoor treedt na twaalf jaar af als voorzitter wegens het bereiken van de maximale
statutaire bestuurstermijn. Het bestuur draagt Ronald Huigen uit Heemstede voor als kandidaat voor
het voorzitterschap. Ronald stelt zich kort voor aan de vergadering die zijn benoeming met applaus
bekrachtigt.

Vervolgens nemen Marloes van Buuren en Marc de Bruijn het woord. Zij geven een overzicht
van de bestuursperiode van Jaap Verschoor. Daarna overhandigen zij hem een exclusief
cadeau, een wielershirt met het logo van de HVHB. Bloemen zijn er voor Jaaps echtgenote.
Marc doet namens het bestuur aan Jaap het voorstel, nu hij meer tijd krijgt, inhoud te gaan
geven aan de Raad van Advies die in het Beleidsplan 2018-2022 is opgenomen, in de rol van
voorzitter en kwartiermaker.
Wethouder Nicole Mulder, zelf kunsthistoricus, prees de inzet van Jaap Verschoor en
complimenteerde hem en de vereniging met de kwaliteit van de inbreng op de dossiers die
in de gemeente spelen.
Jaap sprak een dankwoord waarin hij bestuursleden, vrijwilligers en leden van de vereniging
bedankte voor hun bijdragen aan de vereniging in de afgelopen 12 jaar. Hij gaf aan zijn
benoeming als voorzitter van de Raad van Advies graag te aanvaarden.
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8.
Rondvraag
Mevrouw Maas vroeg of er iets aan gedaan kan worden dat excursies en bijeenkomsten al
snel vol zijn. Jaap meldt dat vanwege de zeer grote belangstelling op 26 juni een extra Koffie
met HeerlijkHeden over de Laimbock tentoonstelling zal worden georganiseerd.
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