Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging Oud Edam 2017
Op dinsdag 19 september 2017 om 20.00 uur in De Swaen, Voorhaven 135, 1135 BP Edam
Notulist: Leontien Rosier (secretaris Vereniging Oud Edam).
Conceptversie, ter goedkeuring van de leden op de Jaarvergadering 2018
Aanwezige bestuursleden:
Wim van den Essenburg (voorzitter), Leontien Rosier (secretaris), Tom Lust (penningmeester), Wim
de Wolf, Peter de Vries, Alex Ridder.
Nieuw voor te stellen bestuurslid: Saskia van der Valk.
Volgens de afgevinkte ledenlijst (presentielijst) zijn 59 leden aanwezig, te weten:
Berg, L. van den; Bolt, S; Bolwidt; A; Brommersma, W; Crielaard, P; Dierdorp, J; Dierdorp-Cazemier,
G; Doeve, P; Drongelen, H. van; Ende, J. van den; Everaars, A; Gompelman; Gorter, M; Gulik, B. van;
Gulik, C. van; Hoens-Molenaar, A; Hooijberg, J.D.; Houtgraaf, H; Jansen, P; Kalk, H; Karhof, F;
Klompenhouwer-Matthee, I; Kotterer, Chr; Kramer; Molenaar, J; Molenaar, S; Mul, C; Nes, P.M. v.d;
Nelissen, M; Nieuweboer; H; Oosterman-de Gans, A; Oudendijk, H; Overbeek, J. van; Pijper-Teenstra,
J. de; Plas, A; Rijpstra, J; Rijswijk, G; Rinkel, D; Roskam, J; Schaap, H.A.J.O; Scheers, J; Schilder, J; Sier,
K; Slot, B; Sluisman, P; Smit, J; Smit, R; Steen, D. vd; Straalen, N, van; Veenboer, B; Voorn, L;
Voorsluijs, J; Voorst, W. van; Vuur, S. bij ‘t; Waart, D. de; Zanen, N. van.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
- De voorzitter, Wim van den Essenburg, opent om 20:00 uur de vergadering.
- Mededelingen:
- Een week voor deze vergadering was er een thema-avond over de plannen voor het
Korsnäs-terrein. Dat was een informatiebijeenkomst zonder gelegenheid om in te
spreken. De Vereniging maakt zich hoe dan ook sterk voor de Vesting, die immers
een Rijksmonument is; wij staan voor autovrij en het opwaarderen van het profiel.
- “Een partij waarvan je dit niet zou verwachten” (citaat voorzitter) heeft een voorstel
ingediend om een nieuw stadskantoor te bouwen aan de Singelweg. Dit is in de ogen
van de Vereniging een onzalig plan, gezien de status van deze plek.
- Ingekomen stukken: brieven van Cor Veth en Dik Rinkel aangaande het financieel
jaarverslag 2016. Zij zullen lopende de vergadering van penningmeester Tom Lust
een antwoord krijgen op hun vragen.
2. Verslagen
a. Vaststellen van de notulen van de Jaarvergadering van 22 september 2016. De leden
hebben deze notulen voorafgaand aan deze Jaarvergadering in kunnen zien op de
website www.oud-edam.nl .
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Bij het punt 4 – Financiën is een fout geslopen: er wordt gewag gemaakt van Johan
Sier. Dit moet echter zijn Kees Sier. Dit gezegd en genoteerd hebbende, worden de
notulen van de Jaarvergadering 2016 door de vergadering goedgekeurd.
b. Jaarverslag 2016
De voorzitter leest het jaarverslag voor. Dit betreft activiteiten van de Vereniging
Oud Edam.
-

-

-

-

Gesprekken en correspondentie met de gemeente over molenbiotoop, watergang en
gemaal. Inschakelen jurist bouwrecht.
Kennismakingsgesprek met nieuwe wethouder Albert Koning, gebrek aan expertise
monumentenzorg bij de gemeente
Stand op ‘gemeentemarkt’ met alle anders vrijwilligersorganisaties; oude films
vertoond
Bezwaar ingediend verkoop tuin bij Speeltoren
Leontien Rosier treedt na het overlijden van Hans de Boer in maart 2016 op als
tijdelijk penningmeester, inschakelen accountantskantoor De Boer voor
administratie. Het zelf maken van jaarstukken is voor een leek niet meer haalbaar.
Opvolger Tom Lust (fiscaal jurist) wordt benoemd.
Bestuurslid Alex Ridder treedt aan.
Kandidaten gezocht, gesproken en niet gevonden voor versterking redactie
Periodiek. Dit is een punt van zorg.
Aanpassen website conform eisen ANBI
Overleg met wethouder Runderkamp en andere organisaties over visie op de
‘inrichting openbare ruimte’
Afronding drukken, distributie en presentatie boek “Edam stad in beweging”, als
onderdeel van de Historische Reeks. Dit boek bespreekt een vaak onderbelicht
hoofdstuk uit de Edammer geschiedenis: de stedelijke ontwikkeling van Edam vanaf
1800.
2e gesprek wethouder Koning over tuin Speeltoren en molenbiotoop
Plannen besproken van leden over Diaconietuin
Opdracht bouwhistorisch onderzoek Diaconietuin
Na problemen met de oplevering van digitale periodieken en boeken worden deze
uiteindelijk naar behoren aangeleverd om op de website gepubliceerd te kunnen
worden. Vooral de zoekfunctie is belangrijk: boeken en periodieken zijn online te
raadplegen. De website fungeert hiermee als kennisbank.
De website wordt door ziekte van onze webbouwer Hans Smits overgedragen aan
een andere webbouwer en overgezet naar Wordpress. Vervolg in 2017.
Schenking € 1.000 voor ‘groot onderhoud’ orgel Grote Kerk
Subsidie € 1.000 voor boek “Buitenplaatsen in de Purmer” van Corrie Boschma; in
ruil hiervoor zal gebruik gemaakt worden van haar boek “Edam, behouden stad”
voor de beschrijving van monumenten op de website.
Vrijwilligersavond in De Harmonie over het boek ‘Lena’ van Monique Bronkhorst,
over een Edamse in oorlogstijd
Er is besloten om over te gaan tot aflossing van de lening aan erven Hans de Boer à
€7.500==. Het betreft een lening t.b.v. het verenigingshuis.
Uitstapje met leden naar Zwolle
Twee nummers van het Periodiek uitgegeven.
Anja Frikkee heeft na de Jaarvergadering van 2016 een lezing gegeven over de
ruilverkaveling in de Zeevang. Daarbij is ook een documentaire uit de serie Andere
Tijden vertoond.
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3. Financiën
a. De penningmeester, Tom Lust, houdt een korte toelichting op het financieel verslag
2016 en begroting 2017. Allereerst lof aan de leden: men betaalt zijn contributie
doorgaans keurig op tijd.
Enkele punten ter toelichting op de resultatenrekening:
- De subsidie voor het boek “Edam stad in beweging” is in behandeling bij zowel EFL
Stichting als het Prins Bernhard Cultuurfonds; vandaar dat deze bedragen, resp.
€3000 en €2000, niet in de jaarrekening zijn opgenomen.
- De kantoorkosten zijn lager dan voorheen, doordat de meeste correspondentie e.d.
digitaal gebeurt.
- Digitalisering van documenten blijft een punt van aandacht. Daarom blijft deze
kostenpost gehandhaafd.
- Er is geen reservering meer voor de Historische Reeks.
- Algemene kosten: dit betrof de werkzaamheden van accountantskantoor De Boer,
dat na het overlijden van penningmeester Hans de Boer tijdelijk de administratie
heeft gedaan.
- Twee donaties van €1000 elk: aan de Grote Kerk en t.b.v. het boek van Corrie
Boschma “Buitenplaatsen in de Purmer” (zie hierboven).
- Wat betreft de uitgave van het Periodiek: er zijn in 2016 twee nummers uitgegeven,
die echter dikker waren dan anders. Dat betekende: hogere portokosten voor
verzending naar leden buiten Edam.
Cor Veth is blij met deze toelichting, omdat de documenten op de website deze
toelichting niet verschaffen. Hij vraagt zich echter af hoe het komt dat het Periodiek
thans veel duurder is dan in 2005 (onder zijn voorzitterschap €1,53 per stuk). Ook is er
een verschil tussen 2015 (€ 6982) en 2016 (€7088). Op zijn eerste vraag is het antwoord:
dit verschil wordt verklaard door algemene prijsstijgingen en het gebruik van full color. In
2016 waren de portokosten aanzienlijk hoger dan in 2015. De voorzitter deelt het
bezwaar over hoge kosten; deze zouden vermeden kunnen worden door het Periodiek
voornamelijk digitaal te verspreiden.
Dik Rinkel is niet tevreden over de afhandeling de subsidie voor het boek “Edam stad in
beweging”, komt tot de conclusie dat de begroting niet klopt en stelt dat de Vereniging
€5000 heeft weggegooid.
Voorzitter en penningmeester antwoorden hierop dat de zaak nog loopt en dat zowel de
EFL Stichting als het Prins Bernhard Cultuurfonds in verband met het overlijden van Hans
de Boer clementie hebben betracht door de deadline van de afhandeling te verschuiven
naar een later tijdstip. Daarbij stelt de penningmeester dat de financiën op orde zijn en
dat het bedrag van deze fondsen samen €5000,= niet in de begroting opgenomen zijn
omdat het toezeggingen zijn die nog gestand moeten worden gedaan en dus geen
zekerheden. In gewone taal: je moet jezelf niet rijk rekenen.
Voorts is Dik Rinkel van mening dat er 150 exemplaren te weinig zijn gedrukt;
Boekhandel Markee had bijvoorbeeld meer exemplaren willen hebben. De redactie van
de Historische Reeks had 500 exemplaren begroot; er zijn er 350 gedrukt. Antwoord van
de voorzitter: omdat het onverantwoord is om onverkochte boeken op voorraad te
houden. Er is nog onder het penningmeesterschap van Hans de Boer besloten om veilig
op zo laag mogelijke kosten te gaan zitten.
De penningmeester geeft vervolgens een toelichting op de balans.
J.D. Hooijberg heeft een opmerking over de schuld van €40.000= en stelt dat het huisje
niet verkocht hoeft te worden als de Vereniging stopt met uitgeven van het Periodiek.
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Antwoord penningmeester: het Periodiek wordt uit de contributies betaald. Ook is het
belangrijk om een reserve te hebben. Bijvoorbeeld voor het uitgeven van een boek.
De heer Roskam vraagt zich af of het niet eens tijd wordt om te stoppen met het
uitgeven van boeken; 200 exemplaren voor 900 leden. Voorzitter: alle boeken staan voor
iedereen toegankelijk op de website. Wellicht is een gedrukt boek in de toekomst niet de
eerste keuze voor publicaties.
Tot slot van dit agendapunt geeft de penningmeester een korte toelichting op de
Begroting 2017.
- Klein bedrag gereserveerd voor onderhoud aan het huisje
- Een bedrag voor de uitgave van het Periodiek
- Een bedrag voor verdere digitalisering, zoals foto’s en het archief.
Er komt een vraag of de begroting op eenzelfde manier gepresenteerd kan worden als
het jaarverslag. Toegankelijker. Dat wordt toegezegd.
Cor Veth heeft nog twee opmerkingen: de begroting stond niet op de website en het
heeft weinig zin om die in september goed te keuren. Antwoord voorzitter: eerder in het
jaar de begroting presenteren is ook ons streven, maar dit jaar was er in het voorjaar al
een speciale vergadering over de Diaconietuin. Voor een vrijwilligersorganisatie is het
veel gevraagd om in kort bestek twee vergaderingen te organiseren. Ook in het verleden
waren Jaarvergaderingen regelmatig in het najaar. Aan de wettelijke eis dat de financiële
stukken in het eerste halfjaar klaar zijn, is voldaan.
De voorzitter bedankt de penningmeester en vraagt om applaus.
b. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Gerard Visser (voorzitter) en Johan Dierdorp. Gerard
Visser leest het verslag van de kascommissie voor. De financiën zijn in orde bevonden en
aan het bestuur wordt décharge verleend.
Kees Sier meldt zich aan als lid, waardoor de kascommissie voor 2018 bestaat uit Johan
Dierdorp (voorzitter) en Kees Sier.
4. Samenstelling bestuur: Saskia van der Valk wordt voorgedragen en benoemd als bestuurslid.
Er zijn geen tegenkandidaten. Saskia stelt zich voor en krijgt applaus. Zij zal vooralsnog
voornamelijk bezig zijn met het 75-jarig jubileum in 2018.
Tevens wordt het rooster van aftreden, na vele jaren, nieuw leven ingeblazen.
Wim de Wolf en Wim van den Essenburg zijn beiden drie jaar bestuurslid. Zij stellen zich
herkiesbaar en worden herkozen.
5. Ideeën 75-jarig jubileum in 2018. In de vergadering wordt om ideeën gevraagd, zonder
resultaat. De voorzitter uit de wens om in ledenaantal te groeien in het jubileumjaar.
6. Visie op de toekomst. De voorzitter presenteert de visie op de toekomst.
-

Meer leden, is de wens. Ook meer jongere leden. Echter, de doelgroep is beperkt:
inwoners Edam. Veel oudere Edammers zijn al lid. Potentiële jongere leden
gebruiken andere media dan bijvoorbeeld een papieren Periodiek. Oud Edam gaat
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meer communiceren via de website, nieuwsbrief (mail) en Facebook.
Ledenwerfactie: een mooi cadeau voor een 75-jarige is een ledenstand van 1.000
-

Bredere aandacht voor onze statuten. Dit houdt in, met name aandacht voor punten
2.6 en 2.10, resp.
• Punt 2.6: Het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende zaken op de
historie van Edam (...) betrekking hebbende. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s,
films en video’s.
• Punt 2.10 Het aanleggen van een inventaris van de nog bestaande bouw- en
kunstwerken uit vroeger tijden. Denk hierbij aan een beschrijving van de
monumenten in Edam.

-

Een financieel gezonde vereniging, zodat er ruimte komt voor fondsen, conform de
statuten, ten behoeve van het beschermen en verkrijgen, het uitgeven (publiceren)
en inventariseren, alsmede adviezen en procederen.

7. Stemming over de verkoop van de woning aan de Graaf Willemstraat 8.
Ter info: de leden hebben bij de uitnodiging voor deze vergadering een brief gekregen met
de motivatie om het huisje aan de Graaf Willemstraat te verkopen. Tevens was er een
machtigingsformulier bijgevoegd om, in het geval van afwezigheid tijdens deze
Jaarvergadering, een machtiging te verstrekken aan Leontien Rosier, lid van Vereniging Oud
Edam en tevens secretaris van de Vereniging. De ontvangen enveloppen met de
machtigingen werden voor het begin van de Jaarvergadering in bijzijn van de twee leden van
de kascommissie geopend en de stemmen geteld. De stemmen uitgebracht per machtiging
worden gevoegd bij de stemmen, die door middel van genummerde stembriefjes werden
uitgebracht in de vergadering. De stembriefjes werden bij binnenkomst uitgedeeld, nadat
enkele bestuursleden hadden gecheckt of de persoon in kwestie niet tevens gebruik had
gemaakt van het machtigingsformulier. Dit om dubbel stemmen te voorkomen.
Op de website www.oud-edam.nl was (en is) het bouwkundig- en taxatierapport van de
woning aan de Graaf Willemstraat 8 te bestuderen, alsmede de notariële akte van de
erflaatster en de uitkomst van juridisch onderzoek inzake het recht om het huisje te
verkopen.
De voorzitter geeft tijdens deze Jaarvergadering nogmaals toelichting op de brief d.d. 1
september 2017, die alle leden hebben ontvangen:
- Er rust een schuld op het huisje van €40.000 in de vorm van een lening door leden.
Deze lening moet in 2020 zijn afgelost.
- Daarbij zijn er te verwachte kosten voor onderhoud per direct à € 2.075 en op korte
termijn € 8.975
- Voor verhuur is het huisje, gezien de huidige normen van stahoogte, eigenlijk te
klein.
De Voorzitter informeert of er nog vragen hierover zijn bij de aanwezigen. Dit is niet het geval
en er wordt overgegaan op de stemming.
Na het tellen van de stemmen is de uitslag als volgt:
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Machtigingen
Stembriefjes
Totaal

Voor verkoop
338
17
355

Tegen verkoop
27
11
38

Blanco
1
1
2

De Voorzitter maakt deze uitslag bekend en deelt mee dat hierdoor het besluit is gevallen dat
het huis aan de Graaf Willemstraat 8 in de verkoop gaat en een makelaar opdracht krijgt hierin
te bemiddelen.
8. Uitreiking van het Gele Steentje
De voorzitter bedankt de jury: Bert Creemers, Joop van Overbeek en Flip van der Leeuw.
Doordat de jury zich heeft teruggetrokken, is de procedure anders dan in voorgaande jaren.
Het bestuur heeft op basis van een aantal weloverwogen nominaties gedaan en een winnaar
gekozen. Criteria waren hierbij het bewaren en verfraaien van het stadsgezicht.
Genomineerden voor het Gele Steentje 2016 waren:
- Gevangenpoort 1 (La Galera). Een beeldbepalende plek, die er met de aanpassingen
nu nog fraaier uitziet. Alsof de uitbreiding er al eeuwen staat.
- Nieuwvaartje 6 (Stolpboerderij). Waar tot voor kort de laatste stadsboerderij stond,
staat nu een klassieke stolpboerderij met schuur. Een groot pand, maar zo voelt het
niet aan.
- Schepenmakersdijk 11 (kantoorpand wordt weer woning). Als je het niet weet, zou je
niet denken dat hier tot voor kort kantoorpersoneel heen en weer liep. Het was een
woonhuis en dat is het nu weer. Het rijksmonument is in zijn volle glorie hersteld
De winnaar is de familie Voorsluys, van Nieuwvaartje 6.
De nominaties worden toegelicht en de prijs wordt uitgereikt door Peter de Vries, bestuurslid
met als portefeuille Handhaving Stadsbeeld en Ruimtelijke Ordening.
Voor komend jaar betreft het projecten die in 2017 zijn gerealiseerd. Nu de jury is
weggevallen, wordt er een nieuw procedé voorgesteld: het bestuur doet drie nominaties, die
worden gepubliceerd. De leden kiezen vervolgens de winnaar.
De vergadering stemt hiermee in.
9. Rondvraag - Geen van de aanwezigen heeft een punt voor de rondvraag.
10. Sluiting
Aansluitend op de vergadering volgt, na een korte pauze, een presentatie door Jan Schilder over het
gebruik van bijnamen in Volendam. Bestuurslid Wim de Wolf introduceert de spreker, die een passie
heeft voor foto’s en verhalen. Vanuit zijn belangstelling voor Volendammer families is vanzelf kennis
over bijnamen ontstaan. Er zijn maar liefst 1500 bijnamen in Volendam – een traditie die teruggaat
tot 1462, toen Volendam een buurtschapje was met zes huizen. In 1811 blijken bijnamen zelfs
genoteerd te worden in officiële documenten. In die tijd vond de overgang plaats naar familienamen,
maar in Volendam hield men de bijnaam in ere. Het zijn bijnamen die vaak nog steeds bestaan en ze
hebben allemaal een verhaal.
Tot slot van de avond drinken de aanwezigen samen een drankje.
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