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Verslag algemene ledenvergadering d.d. 23 april 2022 in de Oosterkerk te Hoorn 
 

Aanwezig: 42 leden  
Afbericht: 21 leden 

 
1. Opening, welkomstwoord door de voorzitter 

Voorzitter Jaap van der Hout heet iedereen van harte welkom zonder enige coronaregels in onze 
geliefde Oosterkerk. Het voelt als een klein feestje om zonder mondkapjes, corona app controles of 
nog beroerder via Teams bij elkaar te mogen komen en elkaar weer op een normale wijze te mogen 
ontmoeten. 

2. Algemene mededelingen en actualiteiten. 
Afberichten: Jos Bakker, Ria Baesjou, Hans Boelen, Marjan Faber, Harrie Gort, Albert de Graaf, Ans 

Gunst, Ben de Haan, Bert en Diana van den Hoogen, Jan Jansen, Karin Landsdaal, Rob Mantel, 

Willem Merens, mevr. A.M. Metz, Rob Piet, Francisca van Putten, Annette Snaas, Jet Vos, Harm 

Westra, Wil Wiggelaar. 

Overleden: Pauline van Leeuwen oud-bestuurslid 

Voorzitter meldt dat de uitnodiging voor de ALV een dag te laat is verstuurd zoals het eigenlijk 

volgens de statuten zou moeten gebeuren. Het samenstellen van de nieuwe beleidsnota 

veroorzaakte de vertraging. Namens het bestuur onze excuses voor de ene dag vertraging. 

Ons kwartaalblad een metamorfose ondergaan. Met begeleiding vanuit het bestuur en onder leiding 
van Arnoud Lansdaal heeft de redactie hard gewerkt om het blad inhoudelijk en in vormgeving te 
vernieuwen. De verschillende reacties zijn zeer positief. Onze dank gaat uit naar onze redactie die 
hier een prachtig stuk werk heeft geleverd. Een applaus is hier zeer terecht voor deze bevlogen 
groep mensen. 

Met onze buren, het theater het Pakhuis zijn we in overleg om te bekijken of er mogelijkheden zijn 
om een aantal functies samen te voegen en de gebouwen meer als een eenheid te laten 
functioneren met het behoud van de eigenheid van beide identiteiten en gebruikswaarden. Er liggen 
kansen en het architectenbureau kijkt ook naar de mogelijkheden van ruimtelijke samenwerking. 
Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen te beschikken over één invalidentoilet en betere 
vluchtwegen voor onze bovenverdieping.  

3. Bestuurswijzigingen: 
Aftredend en niet herkiesbaar: Anja Morit 
De voorzitter meldt dat drie weken geleden op onze bestuursvergadering Anja mededeelde dat ze 
niet herkiesbaar is als bestuurslid. Het sloeg in als een bom, we hadden dit niet zien aankomen en 
gaan een zeer hardwerkend en betrokken bestuurslid missen. Anja heeft in deze periode veel werk 
verzet om een aantal te noemen: een cursus bouwkunde, een gidsenopleiding, het beleid van de 
werkgroep gidsen uitgewerkt, vier digitale wandelingen, leidinggeven aan de gidsengroep, het op 
papier zetten en bereikbaar maken voor de gidsen van de verschillende wandelingen en als kroon op 
haar werk de cursus Cultuurhistorie Hoorn. Een cursus die nu het tweede jaar ingaat en ook nu 
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alweer is overtekend. Anja kennen we als een gedreven, professionele harde werkster. Iemand met 
oog voor haar omgeving en een bevlogen verhalenvertelster waar het onze Hoornse geschiedenis 
betreft. Gelukkig blijft Anja wel ‘gewoon’ vrijwilligster binnen de vereniging en haar werkzaamheden  
voor de gidsen en de cursus blijft voortzetten. Daar het slechts drie weken geleden was dat Anja ons 
mededeelde dat ze stopte moet het ons niet kwalijk nemen dat we nog geen opvolgster hebben 
gevonden. Ik zeg specifiek opvolgster omdat we als bestuur niet allen maar uit mannen willen 
bestaan. De voorzitter roept Anja naar voren om onder het applaus van de vergadering haar te 
bedanken en haar een kleine geste te overhandigen. 
 

4. Verslag ledenvergadering 16-10-2021  
Er zijn geen op of aanmerkingen, het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris  
 

5. Jaarverslag 2021  
Er zijn geen op of aanmerkingen, het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris  
 

6. Jaarrekening 2021 en begroting 2022  
De penningmeester geeft een toelichting op de getoonde cijfers. Er zijn geen op of aanmerkingen, de 
jaarrekening en begroting worden vastgesteld met dank aan de penningmeester  
 

7. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur 
Sebastiaan Hol bedankt namens de financiële commissie de penningmeester voor het gevoerde 
beleid. Er wordt voorgesteld bij grote aanpassingen aan de gebouwen meerdere offertes op te 
vragen. Vervolgens verzoekt de financiële commissie de vergadering decharge te verlenen aan het 
bestuur. 
 

8. Beleidsnota Vereniging Oud Hoorn 2022-2027 
De voorzitter meldt dat tijdens de vorige ledenvergadering verzocht werd om de beleidsnota aan te 
passen. Arnoud Schaake heeft samen met het bestuur en onze werkgroepen de nota verder 
vormgegeven. We zijn Arnoud dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid en hij verdiend een kleine 
ovatie van ons als vereniging.  
Ofschoon de stichting Monumenten Oud Hoorn niet onder deze beleidsnota valt hebben we met de 
werkgroep die de gebouwen beheert wel ook deze handschoen opgepakt. Met deze werkgroep gaan 
we de komende periode een meerjarenplan opzetten om onze 5 monumenten zo goed mogelijk te 
verduurzamen. Geen gemakkelijke opgave maar een uitdaging die zowel goed is voor ons als 
vereniging maar ook voor onze huurders. Ook deze groep zullen we bij onze meerjarenplanning 
betrekken. 

De secretaris legt uit hoe de beleidsnota tot stand is gekomen. Met vertegenwoordigingen vanuit de 
werkgroepen binnen de vereniging is een sessie gehouden waarin elke werkgroep zijn beleid kon 
aangeven voor de komende jaren. Dit is via een verslag en de ingebrachte schriftelijke stukken 
samengevat in een concept en vervolgens in de bestuursvergadering vastgesteld. Ten slotte zal een 
aparte werkgroep de verschillende punten zoals genoemd in de nota onder punt 8.6 nog verder 
uitwerken. De secretaris vraagt aan de ALV of er nog op- of aanmerkingen zijn. Aangezien er geen 
reacties zijn wordt de beleidsnota bij deze vastgesteld. 

De voorzitter bedankt de samenstellers en kondigt een muzikaal intermezzo aan uitgevoerd door 
Arnoud Lansdaal.  

9. Monumentenprijs 2022 
De voorzitter: “Vertelt dat bij erfgoed we vaak uitgaan van onze gebouwde omgeving, maar Hoorn 
zou Hoorn niet zijn zonder de voormalige Zuiderzee. Onze geschiedenis en ontwikkeling als stad 
hebben we te danken aan de unieke ligging aan deze prachtige binnenzee. Een plas water die zowel 
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Natura 2000 gebied is en een geweldig stiltegebied vormt en steeds een andere rol vervult binnen 
onze stadsgeschiedenis. In principe is dit gebied het grootste en meest bepalende monument dat we 
als stad bezitten. Er is een vereniging die al vijftig jaar strijd voor het behoud van dit prachtige 
watergebied met zijn wisselende kusten en verschillende steden en dorpen met ieder hun eigen 
geschiedenis. We kennen onze monument prijs 2022 dan ook met groot genoegen uit aan de 50-
jarige IJsselmeervereniging. Ik zou graag de voorzitter van de IJsselmeervereniging, de heer van 
Tilburg hier naast me op het podium zien. Beste Benno we zijn als vereniging natuurlijk lid van jullie 
voor onze stad belangrijke vereniging. Ik vind het dan ook bijzonder fijn dat ik deze prijs mag 
overhandigen in dit voor jullie vereniging belangrijke jaar. Nu reiken we meestal een bordje uit om 
aan een gevel te kunnen schroeven maar dat is voor deze keer een lastige oplossing. We hebben dan 
ook een fraaie oorkonde laten maken en daarnaast en cheque met een kleine bijdrage voor het 
zegenend werk dat jullie verrichten.” 
 

10. Rondvraag 
Sebastiaan Hol: Vind dat de vereniging betrokken moet blijven met de geschiedenis en daar 
aandacht aan moet geven bijvoorbeeld JP. Coen. Secretaris antwoord dat dit tijdens de 
stadsgesprekken met de gemeente zeker aan de orde zal komen en dat bij de jeugd educatie dit item 
regelmatig terugkeert via het thema “Held of Schurk” 
Sebastiaan Hol: Is het een idee om de verhalen van de nog onder ons zijn ouderen vast te leggen in 
interviews. Secretaris antwoord dat via het kwartaalblad en you-tube opnames op de website deze 
onderwerpen worden vastgelegd. Maar zeker zal erop gelet worden dat de verhalen niet verloren 
gaan. 

11. Pauze 
 

12. Lezing ‘50 jaar IJsselmeervereniging: “Zorg voor het blauwe hart van Nederland! ” 
De voorzitter bedankt de voorzitter van de IJsselmeervereniging Benno van Tilburg voor deze 
prachtige lezing over 50 jaar zorg voor ons natte erfgoed. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de komst naar de Oosterkerk en sluit af met de woorden 
“geniet van het voorjaar en de komende zomer en blijf vooral gezond.” 


