Aan de leden van Vereniging Oud Edam
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Edam, 25 augustus 2016

Geachte leden,
Het bestuur van Vereniging Oud Edam nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op
donderdag 22 september 2016 om 20.00 uur in de Kerkgebouw De Swaen – Voorhaven 135, 1135 BP Edam.
Agenda:
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslagen
- vaststellen van de notulen van de ALV van 25 mei 2015 *
- jaarverslag 2015
4. Financiën
korte toelichting op het financieel verslag 2015 / begroting 2016 **
verslag van de kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie
decharge van het bestuur
5. Samenstelling van het bestuur, voorstellen Tom Lust als penningmeester
6. De Diaconietuin, voorstel voor procedure voor verdere bespreking (zie toelichting aan ommezijde)
7. Vrijwilligers gezocht: afvaardiging Oud Edam in bestuur Stichting Vrienden van de Grote Kerk
8. Uitreiking van het Gele Steentje
9. Rondvraag
10. Sluiting
Aansluitend aan de vergadering volgt, na een korte pauze, een presentatie door Anja Frikkee van Historisch
Genootschap Oud-Middelye. Zij vertelt over de ruilverkaveling in de Zeevang. Ook zien we de documentaire
hierover: De streek op de schop van Erik Willems.
Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van een drankje, met elkaar van gedachten te wisselen.
Een vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Vereniging Oud Edam

E.W. van den Essenburg
Voorzitter

L. Rosier
Secretaris

* na te lezen via www.oud-edam.nl/vereniging/alv-2015/
of
** opvragen bij het secretariaat info@oud-edam.nl
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De Diaconietuin
In 1990 werd in de ledenvergadering van de Vereniging Oud Edam met vrijwel unanieme
stemmen besloten de al 13 jaar leegstaande Diaconietuin aan te kopen. Hiervoor werd onder
de leden een renteloze obligatielening uitgeschreven. Deze lening is in de loop der jaren door
de leden aan de vereniging kwijtgescholden.
De gemeente draagt jaarlijks € 3.800 bij aan de onderhoudskosten voor de tuin. De
werkelijke kosten lagen aanvankelijk aanzienlijk hoger. Twee jaar geleden is door het bestuur
van Oud Edam besloten de kosten voor onderhoud terug te brengen naar ca. € 3.800 per
jaar, zodat de subsidie van de gemeente dekkend is. De reden hiervoor was dat het bestuur
financiële ruimte wilde creëren voor andere projecten zoals de uitgave van het nieuwe boek,
de digitalisering van alle foto’s, Periodieken en de boeken van de Historische Reeks. De
penningmeester heeft in de jaarvergadering van 2015 hierover de nodige uitleg gegeven.
Enige tijd geleden verscheen in de Stadskrant een artikel waarin gesteld werd dat het publiek
weinig van de tuin gebruikt maakt. Er werd een oproep gedaan voor ideeën die de tuin
levendiger moesten maken. Dit punt was ook wel aan de orde geweest in de
bestuursvergadering van Oud Edam. Dit omdat de huidige tuin het aanzien heeft van een
aardig gemeentelijk plantsoen, maar zeker geen plek is die vanwege het historische karakter
of bijzondere functies veel publiek trekt. Daar kunnen we als bestuur overigens best wel
vrede mee hebben, maar de vraag dringt zich op of je dan als historische vereniging je rol
goed vervult. In dit kader zijn we bezig met een historisch onderzoek naar de Diaconietuin.
Uit de ingezonden ideeën bleek dat er vooral aan nieuwe functies voor de tuin werd gedacht.
Vooral een muziektent in oude stijl en plantenkas werden genoemd.
Eén lid benaderde het bestuur rechtstreeks met het idee een hofje te bouwen zoals de
Proveniershof. Zo’n idee was in het bestuur nog nooit aan de orde geweest, maar we
besloten dit idee niet meteen af te schieten en een kans te geven. Een overweging van het
bestuur hierbij was dat de inkomsten uit verkoop van huisjes zou kunnen dienen als fonds
voor de nieuwe functies, herinrichting en langjarig hoogstaand onderhoud van de tuin.
Het laatste jaar hebben we als bestuur bewust gekozen de ontwikkeling van de verschillende
ideeën van onze leden voor de Diaconietuin in de Stadskrant naar voren te brengen. Dit
heeft een levendige discussie opgeleverd.
In de jaarvergadering van 2015 heeft het bestuur aan de leden gevraagd de plannen verder
te mogen ontwikkelen (zonder hiervoor kosten te maken) en bij B&W van de gemeente e.e.a.
politiek af te tasten. Dit hebben we gedaan.
Vanaf dit punt ligt verdere besluitvorming enkel in handen van de leden van de Vereniging.
Het bestuur wil in de Algemene Ledenvergadering van 22 september 2016 een voorstel doen
voor de verdere procedure rond de Diaconietuin. Daarbij zal uitdrukkelijk worden gevraagd
om de inbreng en stem van de leden. Zo denken we aan een inventarisatie van zienswijzen
en ideeën, gevolgd door een bespreking hiervan in een extra ledenvergadering en een
schriftelijke stemming onder alle leden.

