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Notulen van de Jaarvergadering van Vereniging Oud Edam 2021 

Op dinsdag 19 oktober 2021 om 20.00 uur in De Swaen, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 

 

Conceptversie, ter goedkeuring door de leden op de Jaarvergadering 2022. 

 

Aanwezige bestuursleden: 

Leontien Rosier (voorzitter), Ellen van de Laar (beoogd secretaris), Wim de Wolf, Peter de Vries en Alex Ridder.  

Afwezig met bericht: Tom Lust (penningmeester) en Mark Ravesloot. 

 

Naast het bestuur zijn 29 leden aanwezig. 

Van de personen die zich niet van tevoren hadden aangemeld, heeft het bestuur, hoewel ervan uit is gegaan dat 

men open en eerlijk is, achteraf een controle op het lidmaatschap gedaan. Hieruit bleek dat een persoon 

oneigenlijk aanwezig was op de besloten vergadering. Zijn inbreng is niet opgenomen in de notulen. Hij heeft 

van het bestuur een brief ontvangen.  

 

De namen van de aanwezige leden zijn bekend bij het bestuur. Als gevolg van de privacywetgeving kunnen deze 

niet worden vermeld in de notulen.  

 

De stukken met een * zijn op 5 oktober 2021 op de website ter inzage beschikbaar gesteld. 

 

 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken; gang van zaken deze avond 

De voorzitter Leontien Rosier opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Zij is blij dat de leden in tegenstelling tot vorig jaar weer bijeen kunnen komen.  

 

De penningmeester Tom Lust kan helaas niet aanwezig zijn aangezien hij verkoudheidsklachten heeft (en 

dan is de stelregel; blijf thuis). De beoogd secretaris Ellen van de Laar heeft een financiële achtergrond en zal 

zijn taak tijdens de vergadering waarnemen. Mark Ravesloot, speciaal aangetrokken als extra bestuurslid 

Ruimtelijke Ordening, is verhinderd.  

 

Vereniging Oud Edam bestaat op 19 oktober 78 jaar. Om dit te vieren is er een kleine traktatie bij de koffie 

en thee.  

 

Het bestuur vindt het belangrijk dat het samenkomen op een zo veilig mogelijke manier plaatsvindt. Daarom 

worden de geldende covid-19 maatregelen strikt nageleefd en was toegang tot de vergadering alleen 

mogelijk met een geldige QR-code.  

 

Een van de leden heeft een inconsistentie aangegeven met betrekking tot het Fonds Oud Edam, dat in de 

notulen over 2019 werd vermeld. Het bestuur heeft de formulering aangepast. De voorzitter stelt voor het 

aangepaste voorstel te bespreken na agendapunt 5. 

 

 

2. Verslagen en activiteiten 

a. Vaststellen van de notulen van de Jaarvergadering 2020 (*) 
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In de notulen staat bij punt 1. een tikfout in de derde zin; het woord “we” moet “wel” zijn. Dit is 
inmiddels hersteld. Er zijn verder geen vragen over de notulen.  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

b. Jaarverslag 2020 (*) 

Een uitgebreid verslag over het jaar 2020 is te lezen op de website. De voorzitter geeft een 

toelichting op een aantal activiteiten. 

 

Bestuur 

Het blijkt lastig te zijn een goede secretaris te vinden met voldoende tijd. Na twee wisselingen heeft 

Ellen zich deze zomer aangemeld als nieuwe secretaris.  

 

Het Gele Steentje 

Door alle beperkende maatregelen is het Gele Steentje in 2020 onder bijzondere omstandigheden 

uitgereikt. De nominaties waren Schepenmakersdijk 2, Voorhaven 15, Schepenmakersdijk 16a, 

Beughoofden Noordervesting en Wijngaardsgracht 18/Vestingpad 1. De winnaar is 

Schepenmakersdijk 2 geworden.  

 

Het bestuur stelt op basis van een deskundige onderbouwing de nominaties voor. De leden brengen 

vervolgens hun stem uit op het project van hun voorkeur. De meningen over deze systematiek die 

sinds 2017 op verzoek van de leden wordt gehanteerd zijn verdeeld. Er wordt vanuit de zaal een 

kritische opmerking gemaakt over het aantal leden dat een stem heeft uitgebracht; 70 leden is maar 

10% van het totale aantal leden. Een ander lid meent juist dat het een goede zaak is dat de leden 

zelf een stem kunnen uitbrengen. Het is jammer dat er maar 70 leden hebben gestemd, maar het 

zegt iets over de anderen die juist niet hebben gestemd.  

Een andere vraag betreft het aantal deskundigen die de nominaties voorstelt in het bestuur. Dat is 

nu alleen Peter de Vries als bestuurslid Ruimtelijke Ordening en Handhaving Stadsbeeld. Peter 

selecteert de projecten op basis van zijn ruime expertise en stelt een longlist samen. Deze wordt 

vervolgens besproken in het bestuur met als resultaat de uiteindelijke lijst van genomineerden.  

Wellicht zou er een commissie van drie kunnen zijn.  

-> Het bestuur zal de systematiek bezien en neemt alle opmerkingen hierin mee. 

 

De Stad 

Diaconietuin 

Het extra onderhoud van de Diaconietuin door de vrijwilligersgroep en samenwerking met de 

gemeente verloopt goed. Het is een heel mooi project. De huidige werkwijze wordt voortgezet.   

 

Parkeerterrein Singelweg 

De voorzitter en bestuurslid Peter de Vries hebben veel gesproken met de gemeente over de 

inrichting van het parkeerterrein Singelweg. Het ontwerp van de landschapsarchitect betrof een 

compleet talud. In eerste instantie was de gemeente hier geen voorstander van. Men wilde het 

talud in twee fasen aanleggen. Hierdoor zouden de geparkeerde auto’s echter gedeeltelijk zichtbaar 
blijven en het zicht op de vesting ontsieren. Op aangeven van Vereniging Oud Edam heeft de 

gemeente uiteindelijk toch direct een heel talud aangebracht.  

 

Korsnästerrein – Baandervesting 

De gesprekken die Leontien en Peter met de projectontwikkelaar hebben gehouden hebben geleid 

tot een ontwerpbestemmingsplan dat zoveel als mogelijk is aansluit op het beschermde 

stadsgezicht.  

De dubbele bomenrij op de vesting is een bijzonder aandachtspunt. Aanvankelijk gaf de gemeente 

hiervoor geen garantie. In de Nota van Beantwoording Zienswijzen is echter het belang van een 

dubbele bomenrij expliciet opgenomen.  
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Hoogstraat 

Een van de leden in de zaal uit direct zijn ongenoegen tegen het feit dat Oud Edam beroep heeft 

aangetekend bij de Raad van State. Hij is het hier absoluut niet mee eens. De voorzitter geeft een 

toelichting over het oorspronkelijke patroon van de Hoogstraat als verbinding tussen Damplein/  

Voorhaven en de Nieuwe Haven. Van statig naar lager en bescheidener. De projectontwikkelaar had 

aanvankelijk een kolos bedacht en heeft dat ontwerp weliswaar aangepast, maar in de ogen van 

Oud Edam niet voldoende teruggebracht naar de eisen van het beschermd stadsgezicht.  

 

Vereniging Oud Edam is opgericht om het historisch stadsgezicht te beschermen en is naar de Raad 

van State gestapt om een onafhankelijk oordeel te vragen. Eind november is dat duidelijk. Bij het 

Korsnästerrein ging het overleg met gemeente en de betreffende projectontwikkelaar overigens 

wel goed.  

 

Gevangenpoortsteeg 7 

Het bezwaar van Vereniging Oud Edam tegen de aanrijroute over de vesting bij parkeren van gasten 

op het (eigen) terrein bij Gevangenpoortsteeg 7 is helaas ongegrond verklaard.  

 

Egbert Snijderplein: busparkeren 

Oud Edam is geen voorstander van busparkeren op het parkeerterrein naast het busstation en heeft 

daarom een pittig stuk gepubliceerd. Het plan is uiteindelijk niet doorgegaan.  

 

De Purmer 

De gemeente heeft plannen om industrie te vestigen in het noordoostelijke deel van De Purmer. Dit 

gebied ligt in het belangengebied van Vereniging Oud Edam. Het is geen goed plan; het vernielt het 

landschappelijke karakter, de ruimte/openheid en de zichtlijnen op de stad. De vraag is bovendien 

of er hieraan wel behoefte is. Een groot deel van de bedrijven uit Volendam wil helemaal niet 

verhuizen. Daarnaast is er nog ruimte op de Baanstee Noord. En de provincie hecht veel waarde aan 

het landschap. 

 

De voorzitter heeft in mei van dit jaar een brief geschreven aan de gemeenteraad. Zij heeft de 

informatieve raadsvergadering over De Purmer van 9 september gevolgd. Onlangs heeft zij een 

brief geschreven aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de mogelijkheid tot het verkrijgen 

van een beschermde status voor dit deel van De Purmer. Op 14 oktober heeft zij ingesproken op de 

raadsvergadering. Stichting Behoud Waterland heeft dit eveneens gedaan. Vorige week is ter 

ondersteuning van het bestuur een werkgroep opgericht. 

 

De plannen houden ook de gemoederen in de zaal bezig. Een samenvatting van de reacties: 

- Had het gebied in het verleden de bestemming woningbouw? Het heeft nu in ieder geval een 

agrarische bestemming. 

-  Er is verwarring of de gemeente al een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Dit is niet het 

geval. 

- In het verleden is uitbreiding van industrie aan de Oosthuizerweg door de Raad van State 

afgewezen met o.a. als argument dat op de Baanstee Noord nog ruimte is.  

- Provincie Noord-Holland zou nu ook medestander kunnen zijn tegen bebouwing van De Purmer. 

De provincie heeft meer progressieve partijen. Er zijn nu al contacten met de provincie.   

- De gemeente heeft nu alleen voorkeursrecht. Stelt zich echter op als aasgier. 

- Als 50% van de bedrijven in het industriegebied van Volendam blijft, dan blijft dat gebied 

bestemming bedrijfsterrein houden. Er gaan inmiddels wel belletjes rinkelen bij diverse 

raadsleden. 

- Als je bezwaar wilt maken, doe dat dan niet als particulier maar sluit je aan bij Vereniging Oud 

Edam en Stichting Behoud Waterland. 

- De werkgroep moet professionele bijstand hebben. 

 

Informatie over de ontwikkelingen zal op de website worden geplaatst. Er zijn in De Stadskrant  
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al meerdere artikelen verschenen. De artikelen worden persoonlijk door de voorzitter geschreven.  

De werkgroep zal een communicatieplan opstellen. Hierbij is zeker aandacht voor informatie- 

voorziening via social media. 

 

Voorzitter dankt de aanwezigen voor alle inbreng en suggesties. In de jaarvergadering in het 

voorjaar 2022 wordt uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen. 

 

Erfgoed en historie 

Scheepswerf Groot 

Het rapport van Corrie Boschma en Herman Rijswijk over de scheepswerf is basis voor de aanvraag 

tot Rijksmonument. Zodra dit rond is, kan de aanvraag worden ingediend. 

 

Informatieborden 

De informatieborden (inclusief QR-code) zijn gereed en worden binnenkort afgehaald. 

Een tip uit de zaal: Enkhuizen heeft ook mooie borden. 

-> Het bestuur gaat deze bekijken. 

 

Publicaties 

Periodiek 

In 2020 zijn twee nummers verschenen.  

 

Boek 75 jaar Vrijheid – Edammer portretten 

Oud Edam heeft aan dit boek een inhoudelijke- en financiële bijdrage geleverd. 

 

Boek Costerus, geschiedenis van Edam 

Frans Kuiper heeft de hertaling geschreven. Robert Lammers heeft hierbij passende illustraties 

gezocht. De publicatie is in het voorjaar 2022. 

 

c. Bezigheden 2021 en vooruitblik 2022 

Bezigheden 2021 

Het Gele Steentje 

De nominaties waren Spui 8-9, Trambrug en Voorhaven 129. Er zijn 109 stemmen uitgebracht. De 

winnaar was Voorhaven 129 met een miniem verschil met Spui 8-9. 

 

Hoogstraat 

Uitslag Raad van State wordt eind 2021 verwacht. 

 

De Purmer 

Is al uitgebreid aan de orde geweest in de vergadering. 

 

Contact met gemeente over rol Oud Edam 

In het kader van de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 van kracht wordt, heeft de gemeente 

contact opgenomen met de voorzitter over de rol van Oud Edam. De rol is heel duidelijk: Vereniging 

Oud Edam is volgens haar statuten een belangenvereniging. De leden beamen dat.  

 

Periodiek 

Het eerste (tevens enige) nummer van dit jaar verschijnt binnenkort. 

 

Samenwerking informatieborden 

Reeds besproken.  

 

Ledenactiviteiten 

Als gevolg van de coronamaatregelen konden tot nu toe geen ledenactiviteiten plaatsvinden. De 

lezing van Fris aansluitend aan de vergadering is een eerste aanzet.    
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Vooruitblik 2022 

Boek Costerus 

Reeds besproken. 

 

Herdenkingsjaar 1572 

In 1572 werd Nederland ‘geboren’. Hieraan wordt in veel gemeenten aandacht besteed. Wellicht 

kan Vereniging Oud Edam een lezing houden voor de leden. 

 

Ledenactiviteiten 

De activiteiten kunnen, onder voorbehoud, weer plaatsvinden. Mogelijk een filmavond over Fris en 

andere activiteiten. 

 

Ledenwerving 

Voor de werving van nieuwe leden zijn de ideeën o.a. een inlegvel in het Periodiek (via Het Pakhuys 

te verkrijgen), folders in De Stadskrant en het Streekblad. 

 

 

3. Financiën 

a. Korte toelichting op het financieel verslag 2020 (*) en begroting 2022 (*) 

In verband met de afwezigheid van de penningmeester geeft Ellen een toelichting op de financiën. 

De voorzitter vult dit aan met het voorlezen van een schriftelijke toelichting van de 

penningmeester:  

In 2020 zijn er geen bijzonderheden geweest en konden we de vaste lasten uit de 

ontvangen inkomsten voldoen. Het resultaat liet daarbij niet toe om aan de bestaande 

reserveringen voor bijvoorbeeld boekuitgaven te doteren.  

 

Het fonds is (wederom) niet aangesproken en er lopen thans ook geen verzoeken daartoe.  

Wel kan het voorkomen dat we t.a.v. de procedurekosten Hoogstraat, en in de toekomst de 

Purmer, een beroep op het fonds moeten doen.  

 

We hopen in het nieuwe jaar ook weer meer ledenactiviteiten te ontwikkelen en er staan 

verschillende boekuitgaven op stapel waar wij onze financiële steun aan verlenen.  

 

De gemaakte reservering voor de viering van 75 jaar vrijheid zal nu voor andere activiteiten 

gebruikt kunnen worden.  

 

Vraag uit de zaal is of het boek Edammer Kaas nog verkrijgbaar is. 

-> Het bestuur weet met grote zekerheid dat het uitverkocht is, maar gaat dit na. 

 

De contributies en bijdragen zijn lager dan in 2019. Dat komt deels door een lager bedrag aan 

giften. Cor Veth, lid van de kascommissie, licht toe dat er ook moest worden afgeschreven voor 

oninbare contributies. Dat komt deels door verhuizingen waarbij het nieuwe adres onbekend is en 

deels door overlijden. Een ledenwerfactie is derhalve zeer gewenst. 

 

Er is een vraag of de liquide middelen gezien de hoogte daarvan op één bankrekening staan. 

Antwoord van het bestuur: het saldo is verdeeld over meerdere rekeningen.  

 

b. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

De kascommissie 2021 (over 2020) bestaat uit John van Voorst en Cor Veth. De laatste voert 

namens de kascommissie het woord. De commissie is op 13 oktober bijeengeweest bij de 

penningmeester. De jaarrekening 2020 is correct. De commissie wil graag de penningmeester 

complimenteren.  
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Joop van Overbeek meldt zich aan voor de kascommissie 2022 (over 2021), naast Cor Veth. Anneke 

Hoens meldt zich als reserve lid. 

 

c. Décharge van het bestuur 

De kascommissie stelt voor het bestuur décharge te verlenen. De leden bevestigen dit met applaus. 

 

 

4. Samenstelling van het bestuur 

a. Rooster van aftreden 

Peter de Vries is volgens het rooster aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met applaus herkozen. 

 

b. Nieuwe bestuursleden 

Het bestuur stelt voor Ellen van de Laar te benoemen als secretaris. Ellen stelt zichzelf kort voor. Zij 

heeft de laatste tien jaar gewerkt als hoofd financiën bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij is 

daarna gestopt met betaald werk en heeft nu meer tijd voor een vrijwillige functie. Ellen is ook een 

aantal jaar penningmeester geweest van het Edams Museum.  

De leden stemmen met applaus in met de aanstelling van Ellen als secretaris. 

 

 

5. Wijziging statuten en benoeming commissie van ontstentenis 

a. Wijziging statuten (*) 

Sinds 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht, waardoor het 

noodzakelijk is een aantal aanvullingen op te nemen in de statuten. De wijzigingen zijn meegestuurd 

met de agenda. De volledige concept-akte is op 5 oktober 2021 op de website ter inzage geplaatst. 

De wijzigingen zijn cursief aangegeven. De voorzitter geeft een toelichting op de gewijzigde 

artikelen.  

 

Artikel 2 

De vereniging stelt zich ten doel het stedenschoon van Edam en omgeving te bewaren, te 

beschermen en waar mogelijk te vermeerderen, het gevoel voor het eigen karakter van de 

gemeente bij haar ingezetenen te ontwikkelen en de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast 

te leggen. 

Dit alles in de meest ruime zin. 

Het belangengebied betreft het gebied van de gemeente Edam-Volendam (uitgezonderd de 

bebouwde kom van Volendam) en het gebied van de voormalige gemeente Zeevang (vanaf een 

januari tweeduizend zestien (01-01-2016) met de gemeentelijke herindeling onderdeel van de 

gemeente Edam-Volendam) tot de Kerkesloot (nabij Middelie) en Axwijk. Het belangengebied is 

gearceerd aangegeven op de aan deze akte gehechte kaart, welke door de comparant ter 

waarmerking is ondertekend. 

Wat betreft de oude kom van Edam maakt de vereniging zich sterk voor individuele panden en 

objecten zoals bruggen; en voor de kwaliteitsbewaking van de openbare ruimte zoals straten, 

pleinen, openbaar groen, groenstroken en de vesting, die als geheel een rijksmonument is en ook als 

zodanig behandeld moet worden. Tevens stelt de vereniging zich ten doel het beschermen, 

handhaven, verdedigen en versterken van de stadsstructuur en de stedenbouwkundige samenhang 

in haar cultuurhistorische context, zoals omschreven bij de aanwijzing tot Rijks-Beschermd 

Stadsgezicht (23 augustus 1977, MMA/Mo 190490 I). 

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel onder andere door: 

1. Het houden van vergaderingen. 

2. Het beschermen, waaronder het voorkomen van afbraak, van- alsmede het bevorderen tot een 

goede instandhouding, restauratie en/of renovatie van historisch en/of architectonisch 

waardevolle gebouwen, waaronder monumenten, panden en stadsgezichten die van 

bijzondere betekenis zijn en gelegen zijn in het belangengebied. Voor de betekenis van de 

begrippen renovatie en restauratie is bepalend hetgeen daaromtrent is vastgesteld in de 

nationale beoordelingsrichtlijn nummer 5020 van het Nationaal Restauratie Centrum te 
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Amsterdam, zoals deze richtlijn of een daarvoor in de plaats getreden richtlijn luidt ten tijde 

dat bedoelde betekenis dient te worden vastgesteld. 

3. Het beschermen en bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimten in Edam, waaronder 

mede begrepen moet worden: bewaken van de stedenbouwkundige structuur en de kwaliteit 

van de openbare ruimten in Edam, waaronder mede begrepen de rooilijnen, straatprofielen, 

bestratingen en stoepen, sluizen en bruggen, groenvoorzieningen, grachten en vaarten, 

vestingwerken, straatmeubilair, beschoeiingen en walmuren, verlichting en reclame uitingen. 

4. Het beschermen en bevorderen van een goede instandhouding van cultuur historische, natuur 

en landschappelijke waarden zoals beplantingen, wegen, watergangen, dijken en in het 

bijzonder de monumentale zeedijken in het belangengebied. 

5. Het beveiligen en bevorderen van het natuurschoon en het karakteristieke open waterlandse 

landschap in het belangengebied. 

6. Het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende zaken, op de historie van Edam, 

gemeente Edam-Volendam, betrekking hebbende. 

7. Het in eigendom verkrijgen, vervreemden en beheren van historisch en/of architectonisch 

waardevolle gebouwen, waaronder monumenten en beeld bepalende panden alsmede 

historische tuinen in het belangengebied. 

8. Het uitgeven van een periodiek. 

9. Het verzamelen en uitgeven van gegevens, de geschiedenis van het belangengebied 

betreffende. 

10. Het aanleggen van een inventaris van de nog bestaande bouw en kunstwerken uit vroeger 

tijden. 

11. Het geven van adviezen en zo nodig geldelijke steun ter bereiking van bovenvermelde doelen. 

12. Het (laten) procederen voor en/of namens de vereniging. 

13. Alle andere middelen welke bevorderlijk kunnen zijn ter bereiking van het doel van de 

vereniging. 

 

Toelichting:  

- Het belangengebied van Vereniging Oud Edam blijft gelijk. De tekstwijziging “voormalige” 
gemeente Zeevang houdt verband met de gemeentelijke herindeling.  

- Er is een extra alinea toegevoegd over het beschermd stadsgezicht. 

 

Het belangengebied is gearceerd aangegeven op een aan de akte gehechte kaart, welke door de 

comparant ter waarmerking is ondertekend. Vraag uit de zaal is of het noordoostelijke deel van De 

Purmer, waar de Vereniging zich vanwege een in dat gedeelte gepland bedrijventerrein zorgen om 

maakt (zie hierboven), ook in de kaart gearceerd is weergegeven. Dat is het geval. 

-> Verzoek van de leden is om dit deel van het gebied, indien mogelijk, ook in de tekst van artikel 2 

op te nemen.  

 

Artikel 10 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een vice-

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een archivaris aanwijzen. Het bestuur 

bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal personen. 

 De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie benoemd. 

 Een bestuurslid kan meer dan een der genoemde functies tegelijkertijd bekleden. 

2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergaderingen uit de gewone 

leden van de vereniging. 

3. De verkiezing tot bestuurslid geschiedt bij stemming over de voorgestelde kandidaten in een 

algemene ledenvergadering. 

 Door het bestuur wordt voor elke vacature een kandidaat gesteld. 

4. Door tenminste tien stemgerechtigde leden kan eveneens voor elke vacature één kandidaat 

worden gesteld mits deze kandidaatstelling uiterlijk drie werkdagen voor de dag van de 

vergadering in het bezit van het bestuur is. 
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 Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt de gestelde kandidaat geacht 

te zijn benoemd, tenzij deze bindende voordracht door de algemene ledenvergadering wordt 

opgeheven met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

5. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 

termen aanwezig acht gezien de wijze van bestuursuitoefening van betrokkene. 

 Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde 

der geldig uitgebrachte stemmen. 

6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 

geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. 

 In tussentijdse vacature voorziet het bestuur naar eigen inzicht tot aan de volgende algemene 

ledenvergadering. 

7. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op 

te maken rooster. 

 De aftredende is terstond herkiesbaar. 

 Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn 

voorganger. 

 

Toelichting:  

- Punt 1: Bij voorkeur een oneven aantal bestuursleden. 

- Punt 4: Tekst over bindende voordracht in verband met WBTR. 

 

Artikel 11 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd, hetzij door de voorzitter, hetzij 

door twee andere bestuursleden. 

 De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen 

vertegenwoordigen. 

2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

 Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te 

roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. 

 In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende 

bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 

 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de 

vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene ledenvergadering 

steeds moet zijn aangewezen. 

 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat 

 a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door 

ziekte of andere oorzaken; of 

 b. de bestuurder is geschorst.  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 

doen uitvoeren door permanente- en/of ad hoc commissies en werkgroepen, waarvan de 

leden worden benoemd door het bestuur. 

 Van de commissies of werkgroepen dient een bestuurslid deel uit te maken,  bij voorkeur als 

voorzitter. 

 De taak, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie of werkgroep worden zo mogelijk 

schriftelijk vastgelegd en aan de leden kenbaar gemaakt. 

4. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester 

voldoende. 

5. Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
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 Het bestuur is voorts bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering geldleningen aan te gaan. 

  

Toelichting:  

- Punt 2: Tekst over belet en ontstentenis bestuur in verband met WBTR. 

 

Artikel 12 

1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een jaarvergadering gehouden. 

 Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder 

overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het 

afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. 

2. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering gewenste inlichtingen te 

verschaffen en desverlangd de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage te geven 

van de boeken en bescheiden der vereniging. 

3. In de jaarvergadering wordt een “kascommissie” benoemd van tenminste twee leden, die geen 
deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording. 

 De commissie brengt ter eerstvolgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

 Desverlangd kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

 Het bestuur is verplicht ook aan deze commissie alle door deze gewenste inlichtingen te 

verschaffen. 

4. In de jaarvergadering wordt voorts een “commissie bij algehele ontstentenis en/of belet 
bestuur” benoemd van één of twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, 
welke commissie bij algehele ontstentenis en/of belet van het bestuur de vereniging tijdelijk 

bestuurt en zo spoedig mogelijk een ledenvergadering bijeenroept.  

 Desverlangd kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

 Het bestuur is verplicht ook aan deze commissie alle door deze gewenste inlichtingen te 

verschaffen. 

 

Toelichting:  

- Punt 3: Wijziging ”commissie”  in “kascommissie” In verband met nieuwe commissie van 

ontstentenis. Anders kan er verwarring ontstaan.  

- Punt 4: Commissie van ontstentenis in verband met WBTR. 

 

De leden beklemtonen dat de commissie, zodra dit aan de orde is, binnen redelijke termijn een 

ledenvergadering bijeenroept.  

 

-> Besluit: de commissie van ontstentenis te laten bestaan uit drie leden en deze te benoemen voor 

een periode van drie jaar. De leden kunnen herkiesbaar zijn. 

 

-> Er wordt met algemene stemmen besloten tot wijziging van de statuten zoals in de vergadering 

besproken.  

 

b. Benoemen commissie van ontstentenis 

Oliver de Groot, Aad Besseling en Rien de Vries melden zich aan voor de commissie van 

ontstentenis. 

 

 

6. Fonds Oud Edam 

Een van de leden heeft een inconsistentie aangegeven met betrekking tot het Fonds Oud Edam, dat in de 

notulen over 2019 werd vermeld. Het bestuur heeft de formulering aangepast. Het aangepaste voorstel is 

naar de leden gestuurd die zich hebben aangemeld voor de vergadering en is tevens uitgereikt voor aanvang 

van de vergadering.  
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Er was een tegenstrijdigheid in de formulering; een vaste commissie of van een tijdelijke commissie bij 

aanvragen boven de € 3.000. Het bestuur is voorstander van een tijdelijke commissie vanwege maatwerk 

per aanvraag. 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

-> De leden stemmen in met een tijdelijke commissie.  

 

Er is een vraag uit de zaal of de middelen van Vereniging Oud Edam bij bijvoorbeeld een schilderijtje voor 

het Edams Museum voor de vereniging zelf zijn of voor het Edams Museum. De voorzitter antwoordt dat als 

er een aanvraag ten behoeve van het Edams Museum komt, dat dan volgens de doelstelling van Vereniging 

Oud Edam wordt beoordeeld.  

 

 

7. Rondvraag 

In de nieuwe wijk bij Keetzijde ligt mooi zandkleurig asfalt. Dat zou ook een idee zijn voor de vesting.  

Kan dan meteen het wandelpad iets worden doorgetrokken bij Keetzijde. 

-> Het bestuur pakt beide verzoeken op. 

 

Op de J.C. Brouwersgracht en de Bierkade zijn bomen gerooid en is geen herplanting geweest.  

-> In het groenbeleidsplan is een bomenplan opgenomen. Het bestuur gaat er werk van maken. 

 

Een van de leden uit zijn bewondering voor de inzet van met name voorzitter, maar ook van de overige 

bestuursleden. De voorzitter dankt hem hier hartelijk voor. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Na de pauze geven Andrea van de Veen en Ove Lucas een presentatie. Zij schreven het boek Fris. Keramiek uit 

Edam (1947- 1969), dat gekoppeld is aan de Fris-tentoonstelling in het Edams Museum. Naast hun verhaal laten 

zij een unieke korte bedrijfsfilm zien.  

 

In januari 2022 is het 75 jaar geleden dat de NV Keramische Industrie Fris een fabriek opende in Edam. De 

ontwerpen van Fris Edam hebben een belangrijke plaats in de geschiedenis van de Nederlandse Keramiek, als 

opmaat voor het wereldberoemde Dutch Design. Een aantal producten van Fris kreeg in de jaren ’50 het Goed 
Wonen-keurmerk. Ook kregen enkele ontwerpen de ‘Good Design Award’ van het Museum of Modern Art in 
New York. Delen van de serviezen van Fris Edam zijn te zien in onder andere museum Boijmans van Beuningen in 

Rotterdam, het Centraal Museum in Utrecht, Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden en het Museum of 

Modern Art In New York. In de topjaren werkten ruim 100 medewerkers bij Fris. Helaas moest de fabriek in 1969 

de deuren sluiten. Naast de expositie worden ook etalages van oude winkelpanden in Edam ingericht met Fris 

keramiek. De leerlingen van De Triade hebben hiervoor o.a. de speciale etalagekisten gemaakt, zoals deze ook in 

de jaren vijftig door Fris werden uitgeleend aan winkeliers. 

 

De tentoonstelling in het Edams Museum loopt tot 22 maart 2022. 

 

 

 


