van het bestuur

Verslag Voorjaarsbijeenkomst en Algemene ledenvergadering van de HVHB op 8 juni 2017
Net als in 2016 vond de Voorjaarsbijeenkomst, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering,
in 2017 plaats in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Op deze pagina’s vindt u een beeldverslag.
Het officiële verslag wordt binnenkort op de website geplaatst en zal geagendeerd worden voor de
ledenvergadering van 2018.
De avond bevatte de volgende onderdelen:
- Ledenvergadering en mededelingen van het bestuur
-	Lezing over Haarlems Dagblad door Bill Meijer, Sjaak Smakman en Marc de Bruijn
-	Uitreiking van de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017
- Borrel na afloop

 De avond werd bijgewoond door
ongeveer 120 belangstellenden: leden,
maar ook niet-leden.

 Tijdens de ledenvergadering namen twee
bestuursleden afscheid:
secretaris Annemieke de
Regt (links) en Marloes
van Buuren (rechts) die
overigens wel hoofdredacteur van HeerlijkHeden blijft. Voorzitter Jaap Verschoor
zette beide dames in
de bloemetjes. Ellen
Kerkvliet werd nieuw in
het bestuur gekozen als
vertegenwoordigster van
HeerlijkHeden.
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 Sjaak Smakman, journalist van Haarlems Dagblad, stond stil bij enkele
regionale en plaatselijke thema’s waar Haarlems Dagblad de laatste jaren
aandacht aan heeft besteed, vaak onderwerpen waar ook de HVHB mee bezig
is, zoals de toekomst van het Manpadslaangebied, nieuwbouw op de Hartekamp en de nieuwe Vomar aan de Binnenweg in Heemstede. In zijn artikelen
besteedt Smakman regelmatig aandacht aan de standpunten van de HVHB.
Beide partijen hebben daar voordeel bij: Haarlems Dagblad wordt gevoed
door wat er op lokaal (cultuur)historisch gebied speelt, de HVHB heeft via
Haarlems Dagblad (maar ook via de plaatselijke weekbladen) een belangrijk
podium. En dankzij al deze lokale informatie wordt de binding tussen de lezer
en zijn of haar omgeving versterkt.

 De Burgemeester
David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017 is
gewonnen door Stadsherstel Amsterdam vanwege
de restauratie van het
Wapen van Heemstede.
Rechts Olga van der
Klooster, voorzitter van
de jury van de Erfgoedprijs. In het midden
Stadsherstel-directeur
Michiel van der Burght,
met in zijn hand de penning, ontworpen door de
Heemsteedse kunstenares Christine van der
Velden. Links architect
Kees Doornenbal, die de
restauratie ‘een prachtige
opgave’ vond.
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 De penning ging
naar Stadsherstel,
de twee andere genomineerden voor
de Erfgoedprijs
kregen een oorkonde: links Geert
Heusen die de
oorkonde ontving
vanwege zijn inzet
voor de restauratie
van de Bijwegbrug
in Bennebroek, in
het midden Marc
de Bruijn (bestuur
HVHB), naast
hem Loek Prins,
die de oorkonde
ontving vanwege
de inzet van de
Parochie H. Bavo voor de restaurantie van de toren van de Bavokerk aan de Herenweg. Geheel rechts Peter
Grajer, ook van de parochie, met in zijn hand een fles ‘Torenwijn’; die gaf hij graag cadeau aan de leden van
de jury, maar doel is vooral om met de verkoop van deze wijn een deel van de resterende 100.000 euro voor de
restauratie bijeen te krijgen.

 Bill Meijer, chef redactie Haarlems Dagblad, tijdens de borrel na afloop in gesprek met een van de leden.
Tijdens het officiële gedeelte ging Bill in op de geschiedenis van de krant en de huidige stand van zaken. Haarlems Dagblad is onderdeel van de TMG (Telegraaf Media Groep), die op de dag van onze bijeenkomst nog
onderwerp
was van een
overnamestrijd
tussen het Belgische Mediahuis
en John de Mol.
Inmiddels is
Mediahuis de
nieuwe eigenaar
geworden, wat in
principe betere
vooruitzichten
biedt voor Haarlems Dagblad.
De toekomst blijft
echter ongewis.
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