
 
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 oktober 2019 in de Oosterkerk te Hoorn 

 
Aanwezig 52 leden 
Afbericht: Egbert Ottens, John Lamers, Rik Singer, Arnoud Schaake, Piet Verhoeven, Sebastiaan Hol 

 
1. Welkom, algemene mededelingen 

 
Voorzitter Jaap van der Hout opent de algemene ledenvergadering en heet alle leden, ereleden en 
gasten van harte welkom. Allereerst wordt stil gestaan bij het overlijden van ons bestuurslid Jelly 
Drijfhout en de vele activiteiten die zij voor de vereniging verricht heeft.  
Er wordt een moment van stilte in acht genomen. 
 
De voorzitter vervolgt met de afgelopen periode die in het teken staat van de gouden eeuw. Het 
wandelseizoen was erg succesvol met een record van 1511 deelnemers. Onze expositie ruimte werd 
gevuld met een prachtige uitstalling van het Hoornse fluitschip met al zijn toebehoren. De glossy van 
ons kwartaalblad was wederom een schitterende uitgave. Al onze vrijwilligers hebben bijgedragen 
aan deze succesvolle invullingen en daarom vraag de voorzitter een hartelijk applaus voor onze 
vrijwilligers. 
 

2. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 3 2019) 
 
Piet van Iersel meldt dat hij afbericht heeft gegeven voor deze vergadering en toch vermeld wordt bij 
de rondvraag. Evenals Rob Faber zoals Marjan Faber aangeeft(er blijkt achteraf nog een Rob Faber lid 
te zijn). De secretaris maakt zijn excuses voor deze omissie. Voorgesteld wordt dat de leden tijdens 
de algemene ledenvergadering eerst hun naam noemen en dan hun op-aanmerkingen benoemen.  
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld met dank aan de samensteller 
 

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur 
 
De voorzitter vermeldt dat samen met een kleine groep leden zienswijzen en bezwaren zijn 
ingediend door het bestuur bij het Hoogheemraadschap en de Provincie met daarop volgend een 
bezwaar bij de Raad van Staten. De stukken kunt u vinden op onze website. 
Vervolgens geeft de voorzitter een toelichting via een PowerPoint presentatie aan de leden met dank 
aan de samensteller Frans van Iersel. 
De voorzitter verzoekt of er leden zijn die de werkgroep willen aanvullen. 
Mevr. Peereboom vraagt of het C02 probleem nog een discussiepunt is? De voorzitter heeft geen 
idee, maar wellicht kan er nog een bezwaar worden ingediend 
Mevr. Van Dok vraagt of er financiële dekking is uit het recreatieplan, bijvoorbeeld nadere 
bebouwing? De voorzitter zegt dat er waarschijnlijk seizoen gebonden gebouwen geplaatst zullen 
worden en dat het parkeren gratis wordt. 
Mevr. Peereboom wil graag dat de dijk behouden blijft met Noorse Steen! De voorzitter geeft aan 
dat dit ook het standpunt is van Oud Hoorn. 
 
In het kader van de toekomstvisie hebben we sinds een paar maanden een nieuwe actieve 
werkgroep, stadsontwikkeling. Deze werkgroep heeft brieven aan het gemeentebestuur verstuurd; 
zoals bomenkap langs de Westerdijk en het stadsstrand. De werkgroep werkt hard aan een 



actualisatie van ons 10 punten plan over de toekomst van het Hoornse erfgoed en is de werkgroep 
vertegenwoordigd in verschillende gemeentelijke werkgroepen zoals rond de herontwikkeling van 
het Kerkplein en de klankbordgroep van de Poort van Hoorn. Het bezwaarschrift rond het 
stadsstrand bij de Raad van State wordt door de werkgroep begeleid.  
 
Kijkt u vooral eens op onze beeldbank, dankzij de grote inzet van een groep vrijwilligers zijn veel 
gegevens gekoppeld en verder uitgediept. Onze beeldbak groeit zo uit tot een prachtig stuk 
gereedschap voor de Hoornse gemeenschap en ver daar buiten.  
 
Vorig jaar is de toekomstvisie vastgesteld. Het bestuur heeft niet stil gezeten, dat is zichtbaar in het 
agendapunt waar we de gemoderniseerde statuten die we straks behandelen. Daarnaast heeft het 
bestuur alle bestuurstaken beschreven en zijn we bezig om hierop volgend de samenstelling van het 
bestuur en de verantwoordelijkheden naar al onze werkgroepen en vrijwilligers duidelijk vorm te 
geven. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid over de verschillende taken van het bestuur en wie 
waarvoor aangesproken kan worden. Het bestuur koppelt dit terug naar alle werkgroepen en onze 
vrijwilligers. 
 
De aanleiding van de toekomstvisie waren de plannen rond de herhuisvesting op Roode Steen 14. 
Dat plan hebben we indertijd moeten los laten. De werkgroep huisvesting heeft de afgelopen periode 
echter niet stil gezeten. We bereiden twee visies voor: 
Het verbouwen van Onder de Boompjes 22 en we onderhandelen met de gemeente over de St. 
Ceciliakapel aan de Nieuwsteeg als een mogelijk nieuw onderkomen. 
Voor beide mogelijkheden zijn schetsen en een kostencalculatie gemaakt. 
Beide plannen hebben hun voor en nadelen, die we nader aan het uitwerken zijn. 
In de volgende ledenvergadering gaan we hier dieper op in, het kan ook zijn dat beide plannen niet 
tot een goed einde zijn te brengen en dan zoeken we door naar een andere geschikte locatie. 
 

4. Bestuurswijzigingen.  
 

De huidige penningmeester Paula Lieshout treedt af en Jos Renckens wordt benoemd door de 
vergadering. Paula wordt bedankt met een toespraakje, cadeau en bloemen. Paula bedankt iedereen 
voor de samenwerking en wenst Jos alle succes. Jos stelt zich voor en gaat zijn kennis en ervaring 
gebruiken om onze vereniging op koers te houden.  
 

5. Statuten 
 
De voorzitter geeft uitleg over de statuten wijziging en waarom. De nieuwe omgevingswet, nieuwe 
terminologie, eigentijds taalgebruik en de uitgangspunten van de toekomstvisie.  
Oud en nieuw is naast elkaar gezet en de reeds door verschillende leden gemaakte op- en 
aanmerkingen zijn in blauw toegevoegd.  
 
Piet van Iersel geeft aan dat het gebruik van de woorden ‘’behouden en beschermen’’ eigenlijk 
behouden zou moeten zijn. De voorzitter en Jan Haring geven aan dat bij bijhouden van bijvoorbeeld 
een gebouw dit niet altijd mogelijk kan zijn en daarom het woord beschermen meer van toepassing 
is, als slechts een gedeelte kan worden behouden. De vergadering stemt in met beschermen. 
Willy Mantel vraagt of de vereniging verzekerd is voor objecten die zijn ondergebracht bij het WFM 
en Westfries Archief? Deze vraag wordt later uitgezocht en beantwoord. 
Piet van Iersel en Diana van den Hoogen merken op dat bij art. 5.1 er ook andere leden zijn dan 
gewone, ere en partnerleden. De voorzitter meldt dat dit verder wordt uitgewerkt. 
Piet van Iersel heeft een vraag over art. 13.2? Gaat akkoord met de al voorgestelde aanpassing. 
 

6. Monumentenprijs 2019 



De werkgroep stadsontwikkeling is verantwoordelijk voor onze monumentenprijs. De keuze voor dit 
jaar was unaniem, als werkgroep vonden we dat er meer aandacht moet zijn voor de schil rond de 
binnenstad. In dit gebied zijn dit jaar twee scholen grondig vernieuwd. In beide gevallen zijn de 
gezicht bepalende oudere gebouwen behouden voor het stadsgezicht. Beide scholen kennen een 
grote nieuwbouw, het was dus lastig kiezen. Uiteindelijk is onze keuze gevallen op het OSG voor 
velen nog altijd de Rijks HBS. Dit zeker in het jaar dat de school 150 jaar bestaat. Wij beschouwen 
deze monumentenprijs ook als een klein cadeautje voor deze 150 jarige school.  
 
Directeur Peter Snoek neemt trots de prijs in ontvangst en bedankt VOH voor de waardering. 
Vervolgens geeft de architect van bureau ‘’van Hoogervest ‘‘ een presentatie van de aanpassingen 
die gemaakt zijn aan en voor het bestaande gebouw om het erfgoed te beschermen en in zicht te 
houden. 
De voorzitter bedankt de architect voor dit inspirerende verhaal in de inkijk in deze vernieuwing van 
onze Rijks HBS. 
 

7. Rondvraag 
 

Piet van Iersel en Hans Rijswijk hebben nog bedenkingen over de wijzigingen en vaststelling van de 
statuten. 
Jaap Schaper stelt voor om in deze algemene ledenvergadering tot een definitief besluit te komen. 
Na de discussie en verdere getoonde uitleg worden de aangepaste statuten vastgesteld en zullen 
deze bij de notaris worden vastgelegd 
 

8. Pauze 
 

9. Lezing  
 

Dieuwertje Duijn houdt een inspirerende presentatie over dendrochronologisch onderzoek.  
De voorzitter bedankt Dieuwertje bedankt voor haar boeiende verhaal en bedankt haar met een 
boekt bloemen  

 
10. Sluiting 

 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
Secretaris  
Matt Wever 

 


