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Concept-notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging Oud Edam 2020. 
 
De jaarvergadering 2020 was oorspronkelijk gepland op 21 april 2020, maar moest door de 
coronamaatregelen (covid-19-maatregelen) tot tweemaal toe worden uitgesteld. Uiteindelijk zou de 
vergadering plaatsvinden op woensdag 30 september 2020 om 20.00 uur in De Swaen, Voorhaven 135, 
1135 BP Edam, maar die vergadering kon i.v.m. nog strengere coronamaatregelen niet doorgaan. In overleg 
met de zeven leden die zich hadden aangemeld is gekozen om per mail in te gaan op de onderwerpen. 
Daarom is dit dan ook geen regulier verslag.  
 
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 

Er was uiteraard geen fysieke opening. Evenmin waren er ingekomen stukken. We waren er enkele 
vragen. Die leest u hieronder bij de agendapunten in kwestie.  

  
2. Verslagen en plannen 

a. Vaststellen van de notulen van de Jaarvergadering van 11 juni 2019 (*) 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  

b. Jaarverslag 2019. Uiteraard niet fysiek voorgelezen, maar was en is op de website in te zien 
c. Plannen voor 2020 

De geplande ledenactiviteiten hebben door de covid-19-pandemie helaas niet plaats 
kunnen vinden. 
 

3. Financiën 
a. Korte toelichting op het financieel verslag 2019 (*) en begroting 2020 (*) 

De penningmeester heeft voorafgaand aan de vergadering een korte toelichting gegeven en 
de leden via de website aangegeven dat er vragen konden worden gesteld.  

b. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kas is akkoord bevonden. De kascommissie bedankt de penningmeester.  
 
Vraag Graag wil ik reageren op de opmerking gemaakt door de kascommissie. Zij stellen 
voor de waarde van de Diaconietuin in de Balans op te nemen voor € 1,-. De reden waarom 
wordt aangegeven. Hoewel ik begrijp dat een waardering van € 1,-- te overwegen is, voor 
zover ik weet,  het genoemde bedrag in de Balans gebaseerd op de overeenkomst tussen de 
gemeente en Oud Edam waarin vermeld staat dat de gemeente bereid is de Diaconietuin 
terug te kopen. Dus in feite is dit de minimale waarde die men voor de Diaconietuin terug 
kan krijgen, dus reëel te noemen. 
 
Antwoord: De kascontrole commissie heeft voorgesteld het bezit van de Vereniging te 
herwaarderen naar 1 euro. Dat zou betekenen dat er een verlies wordt gerealiseerd ter 
grootte van de afschrijving. De tuin blijft uiteraard een waarde vertegenwoordigen en de 
weergegeven waarde is gebaseerd op de historische verkrijgingsprijs. De waarde die wordt 
weergegeven als historische verkrijgingsprijs is dan ook een verantwoorde weergave en het 
bestuur is niet van plan de suggestie over te nemen. De waarde van de tuin zoals 
weergegeven blijft dan ook zoals deze was. 

c. Decharge van het bestuur 
De leden gaan akkoord en verlenen het bestuur decharge. 
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4. Voorstel tot verhogen van de jaarlijkse contributie per 2021. 
Doordat de ledenactiviteiten stil zijn komen te liggen, en er dus minder uitgaven waren in 2020, heeft 
het bestuur voorafgaand aan de vergadering besloten om de contributie niet te verhogen. De leden zijn 
hiervan op de hoogte gesteld.  
 

5. Samenstelling van het bestuur 
a. Rooster van aftreden bestuur. Volgens het rooster van aftreden, waren de volgende 

bestuursleden aftredend en herkiesbaar: Leontien Rosier, voorzitter, en Wim de Wolf, 
bestuurslid. Zij zijn beiden herkozen. Nieuwe bestuursleden 

b. Nieuwe bestuursleden: aangezien Renée Diederix haar taken als secretaris heeft 
neergelegd, stelde het bestuur Christiaan Veen voor als nieuwe secretaris voor. Er waren 
geen andere gegadigden. De leden zijn akkoord.  
 

6. Fonds Oud Edam. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de notulen van 2019 en het aparte 
document over het Fonds, elders op deze website. Er kwamen twee vragen binnen over de formulering 
van het voorstel. De vrees was dat er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan. In overleg met de 
vragenstellers is de formulering aangepast en akkoord bevonden.  

 
7. Rondvraag 

Vraag: “In het verleden had de vereniging een actieve werkgroep handhaving stadsbeeld. Ik mis(voor 
mijn gevoel) een actief beleid richting Gemeentebestuur c.q. de dienst Gemeentewerken om het 
straatbeeld voortdurend onder de aandacht brengen. Ik denk o.m. de lantarenpalen, straatmeubilair, 
groenvoorziening/bomen, bestrating kortom de algehele uitstraling van onze prachtige stad.  Dit kan in 
constructief overleg met de ambtenaren maar ook zorgdragen voor publiciteit is belangrijk waardoor 
de leden het gevoel krijgen dat Oud Edam voortdurend alert en bezorgd is voor de kwaliteit van het 
stadsbeeld. Dit wilde ik even kwijt en daarnaast dank ik het bestuur voor haar inzet in het afgelopen 
jaar,”.  
Antwoord: Om antwoord te geven op je vraag over het Stadsbeeld zet ik Peter de Vries in de CC. 
Stadsbeeld en Ruimtelijke Ordening is zijn specialisme. Onze werkgroep Handhaving is in feite ook 
getroffen door de covid-19-maatregelen. Normaal gesproken zitten wij regelmatig met Frank van Dijk 
en Geert-Jan van Niekerken van de gemeente om de tafel, maar zij hadden met name in het voorjaar 
last van de 1,5 meter regel op de werkvloer: gemeentewerkers mogen ook niet te dicht op elkaar. In de 
zomer was het groenbeleid bij de gemeente gericht op water geven. Zorgen dat alle, ook de extra 
geplaatste, beplanting in de hele gemeente het redt.  
Wij zijn begin 2020 nauw betrokken geweest bij de nieuwe vormgeving van het plantsoentje bij het 
Joods monument. Straatmeubilair en bestrating valt onder het HIOR, waaraan wij wel bijgedragen 
hebben, maar waar de gemeente weinig concrete uitvoering aan geeft. Pas als een straat écht open 
moet, komt er nieuwe bestrating. Verder hebben we intensief bijgedragen aan het gemeentelijke 
Groenbeleidsplan. We zetten ons, zoals je mogelijk hebt gezien, wel in voor de Diaconietuin. Daar heeft 
Geert-Jan de lantaarn gerepareerd en Frank gezorgd voor vele meters nieuwe beplanting.  
Als we weer met de gemeente (en andere instanties) kunnen vergaderen, hebben we een hele waslijst! 
Vooral beplanting en bebording. Onze belangrijkste gespreksonderwerpen betreffen momenteel de 
ruimtelijke ordening. Zoals je in het laatste Periodiek hebt kunnen lezen, hebben we veel tijd en energie 
gestoken in het Korsnasterrein en het parkeerterrein aan de Singelweg, met resultaat! 

 
8. Sluiting. Er heeft geen fysieke sluiting plaatsgevonden. 
9. De feestelijke uitreiking van het Gele Steentje had al eerder plaatsgevonden, bij de winnaar aan huis.  

 
 
(*) in te zien op onze website. 


