Van de voorzitter en de penningmeester
toelichting 2019 en vooruitblik 2020
Er zijn weinig historische stadjes waar in de oude kom zo veel nieuwbouw op stapel staat als in
Edam. 2019 was wat betreft een druk jaar. Zo hebben we ons als bestuur intensief beziggehouden
met het participatietraject rond de Hoogstraat. Ook zijn we uitvoerig in gesprek geweest met de
projectontwikkelaars van het Korsnästerrein om aan te geven wat onze aandachtspunten zijn. Het
was verheugend om die begin 2020 terug te zien in het bestemmingsplan.
Met de doelstelling “het stedenschoon van Edam en omgeving te bewaren, te beschermen en waar
mogelijk te vermeerderen” zijn wij als Vereniging Oud Edam de hoeders van het beschermd
stadsgezicht - een van rijkswege toegekend recht op bescherming. Niet om er een openluchtmuseum
van te maken, maar om het eigen karakter te bewaren.
Of het nu gaat om de stad zelf, de vesting of het zicht op de stad - het zit de gemeente niet bepaald
in de genen om het beschermde stadsgezicht ook daadwerkelijk te beschermen. Vaak is Vereniging
Oud Edam de luis in de pels van de gemeente. Maar gelukkig vragen ze ons steeds vaker om raad.
Dat loopt dan ook als rode draad door onze werkzaamheden van 2019. U kunt het allemaal
uitgebreid lezen in ons jaarverslag.
In 2020 gaan wij hier onverminderd mee door.
Daarnaast hebben we een aantal activiteiten voor onze leden gepland – waarvan op dit moment in
verband met de coronamaatregelen uiteraard nog niet zeker is of en wanneer ze door kunnen gaan.
Het gaat vooralsnog om een filmvoorstelling in het kader van 75 Jaar Vrijheid, een lezing op 20 juni in
de Grote Kerk en het jaarlijkse uitstapje, dat traditiegetrouw begin oktober op de kalender staat.
De redactie van het Periodiek is bezig met de voorbereiding van twee nummers. Een regulier
nummer in het voorjaar en een speciale uitgave in het kader van 75 Jaar Vrijheid, later dit jaar.
Ook zijn we weer bezig met een nieuwe uitgave in de historische reeks. Daarover later meer.

Financieel
Financieel is 2019 voor de Vereniging Oud Edam een rustig jaar geweest. Er zijn geen verzoeken voor
het fonds ingediend en dat is dan ook in stand gebleven.
De lopende uitgaven konden uit de reguliere inkomsten worden voldaan. Daarna bleef er een
positief saldo over wat we gebruikt hebben om weer reserveringen te doen voor de historische reeks
en de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland en dus ook in onze gemeente Edam-Volendam.
Wie had ooit kunnen denken dat we nog eens zo in onze vrijheid zouden worden beperkt in
uitgerekend het jaar dat we onze vrijheid op uitgebreide schaal hadden willen herdenken.

Om onze reguliere uitgaven te kunnen blijven doen blijven we vertrouwen op onze leden. Wat ons
als bestuur echter wel zorgen baart is het teruglopend ledenaantal. Die afname wordt voornamelijk
veroorzaakt door vertrek door overlijden of verhuizing door de oudere Edammers die lid zijn van Oud
Edam. Vaak behoort onze vereniging dan niet tot het lijstje in het adresboekje dat geraadpleegd
wordt om de wijzigingen door te geven. Met gevolg dat de vereniging in het nieuwe jaar naar de
eigen leden op zoek moet of bericht krijgt van de familie dat het lidmaatschap bij deze dan alsnog
wordt opgezegd. Dat is vooral heel jammer voor de vereniging omdat we merken dat jongeren niet
snel lid worden.
Aan de trouwe leden heeft het bestuur dan ook gemeend te mogen vragen om een
contributieaanpassing. Deze is in 2020 voor het eerst ingevoerd nadat de contributie jarenlang gelijk
was gebleven. Ook voor het nieuwe jaar is de contributie weer een agendapunt.
Moeten we dan geen nieuwe leden werven? Daar heeft u inderdaad een punt te pakken, dat wij na
de coronacrisis inderdaad ter hand willen nemen.
Indien er vragen zijn naar aanleiding van het algemene jaarverslag, het financiële jaarverslag of de
begroting 2020, dan bent u uiteraard welkom deze aan het bestuur voor te leggen. Wij zullen u dan
zo spoedig mogelijk antwoorden.
Voorts hoopt het bestuur dat alle geplande evenementen alsnog doorgang zullen mogen vinden en
dat de leden en overige belangstellenden daar spoedig van zullen kunnen genieten. Uiteraard is ook
voor de vereniging deze tijd een tijd van onzekerheid en we hopen met ons allen dat we daar maar
spoedig doorheen zullen zijn.

