
 

  
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Helderse Historische 
Vereniging (HHV), gehouden op 13 november 2018 in kerkgebouw ‘Morgenster’ aan 
de drs. F. Bijlweg 9  te Den Helder 

 
De secretaris heeft van 19 leden een bericht van verhindering ontvangen. 
 
Opening door de voorzitter 
De voorzitter, F.H.A. (Frans) van de Wetering, opent de vergadering om 19.30 uur en verwelkomt de  
ongeveer 125 aanwezigen in kerkgebouw ‘Morgenster’.  
 
In zijn openingswoord refereert de voorzitter 
aan het 30-jarig bestaan van de vereniging, 
reden waarom de aanwezigen in de pauze 
een kopje thee/koffie met een extraatje wordt 
aangeboden.  
Hij nodigt de aanwezigen uit om na de 
vergadering te blijven. Ook dan biedt de 
vereniging een ‘hapje en een drankje’ aan.  
 
Nadat de aanwezigen een ogenblik stil 
hebben gestaan bij de leden die ons ontvallen 
zijn gedurende het afgelopen verenigingsjaar, 
vervolgt de voorzitter zijn inleiding met het 
uitbrengen van dank aan de vele 
medewerkers die de vereniging bijstaan. Met hen is in april een excursie georganiseerd naar het 
museum (‘Traditiekamer’) van de Marineluchtvaartdienst op De Kooy. In het bijzonder worden 
genoemd de heren Minneboo, Noot, Geus, De Vrij en Weerstand die de lezingen en 
filmvoorstellingen in Zaal 7 van de centrale bibliotheek (School 7) hebben verzorgd en ook nu weer in 
het nieuwe seizoen verzorgen, en Jan de Ruiter en Peter Leijdeckers die de internetsite ‘Den Helder 
op de kaart’ verder opbouwen. Ook onze afdeling genealogie met Ger Lemson als kartrekker, wordt 
geroemd.  
En passant memoreert Frans de landelijke en mondiale waardering die School 7 heeft mogen 
ontvangen. Naast de lezingen e.d. is de vereniging aanwezig op de beurzen en tijdens 
Juttersmarkten, in combinatie met de activiteiten in de Projectwinkel Stadshart. Die winkel, in het 
afgelopen jaar nog gevestigd aan de Spoorstraat, wordt binnenkort heropend in een winkelpand aan 
de Beatrixstraat 5; een tentoonstellingsruimte, samen met Woningstichting en het ‘Huis van de Wind’ 
en een wervingsbureau van de Koninklijke Marine. De HHV heeft haar bijdrage geleverd aan de 
historische fotoroute, die naar verwachting begin komend jaar gereed zal zijn, en ook aan de teksten 
die de maritieme geschiedenis van de stad verwoorden en die in reliëf zijn aangebracht op de 
zogenoemde dubbele bolder, de maritieme icoon nabij het station. De vereniging is verheugd met de 
medewerking van Gaike Dalenoord die zijn kennis en kunde inbrengt bij het moderniseren van de 
website en het beheer van de grote hoeveelheid data die de vereniging bezit. Het bestuur is 
voornemens om de publieke toegankelijkheid van de verenigings-ruimte in School 7 te verruimen 
door ook op donderdagavond open te zijn; daarvoor worden medewerkers gevraagd. 
 
Tot slot licht de voorzitter het programma na de pauze toe: een presentatie door de Fotoclub FWG 
van foto’s die ook zijn gemaakt voor het nieuwe boek, dat voor de pauze gepresenteerd zal worden, 
vervolgens de video ‘DNA van Den Helder’ (over het maken van de dubbele bolder) en ten slotte een 
video van de feestelijke prijsuitreiking in Kuala Lumpur aan de vertegenwoordigers van de 
bibliotheek. Helaas is de promotiefilm van de HHV door omstandigheden niet op tijd gereed. Die 
houden de leden tegoed; de film kan als voorvertoning worden gedraaid in Cinema Zevenskoop en 
op de sociale media. En, zoals de agenda al aangeeft, drs. J.T. (Jan) Bremer zal voor de pauze 
het nieuwe boek ‘Uit Beeld, wat er in Den Helder aan erfgoed verdween’ presenteren.  
 
 



 

1. Vaststellen van de agenda  
Er zijn geen voorstellen voor aanvullende agendapunten ingekomen; de agenda wordt vastgesteld.   

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017 
De notulen van de ALV van 14 november 2017 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslag van de secretaris (2017-2018) 

Het jaarverslag is, met de agenda, de notulen en het financieel verslag, digitaal verspreid onder die 
leden, van wie het e-mailadres bekend is (circa 530 adressen). Deze documenten zijn ook 
gepubliceerd op de website en waren beschikbaar in de vergaderzaal. Het jaarverslag wordt voor 
kennisgeving aangenomen. De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn nauwgezette verslag.  
 

5. Jaarverslag van de penningmeester. 
Penningmeester Jaap Warbout geeft een korte toelichting op een aantal aspecten van het financieel 
jaarverslag juli 2017 - juni 2018. Gelijktijdig wordt het financieel jaarverslag geprojecteerd op een 
groot scherm in de zaal waardoor de aanwezigen de toelichting beter kunnen volgen. In verband met 
de gestegen portokosten worden deze met een euro doorberekend aan de in het buitenland 
wonende leden. Daartoe wordt door de vergadering besloten (op voorstel van de heer  
P. Poortvliet). Het financieel jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Vervolgens wordt ook de 
balans op het scherm gepresenteerd en toegelicht.  

 
6. Verslag kascommissie over het verenigingsjaar 2017 - 2018 

Anton Zwart, samen met Jack van Os lid van de kascommissie, licht toe dat zij in een brief van  
9 november 2018 aan de Algemene Ledenvergadering verklaard hebben dat zij de financiële 
gegevens (jaarrekening, de contante kas en de verantwoording over het verenigingsjaar) hebben 
gecontroleerd en in orde hebben bevonden. De administratie geeft, aldus de kascommissie, een 
duidelijk en overzichtelijk beeld van het handelen van het bestuur en van de financiële toestand van 
de vereniging. De commissie spreekt hun waardering daarvoor uit. De kascommissie adviseert de 
ALV aan het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het verenigingsjaar. 
  
voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur  
Het voorstel van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid 
wordt door de vergadering met algemene stemmen (én met applaus) aangenomen.  

 
benoeming kascommissie 2018 - 2019  
Anton Zwart treedt reglementair af, Jack van Os blijft lid. De ALV benoemt het nieuwe lid van de 
kascommissie, de heer G. (Gaike) Dalenoord. De heer G. Hamstra wordt benoemd als reservelid.  

 
7. Vaststellen van de begroting 2018 - 2019 

Ook de voorgestelde begroting wordt door Jaap Warbout toegelicht, mede aan de hand van de 
projectie op het scherm. De penningmeester geeft aan dat de vereniging bijdragen in de kosten van 
het nieuwe boek heeft ontvangen van de Stichting Vrienden van het Regionaal Archief Alkmaar en 
van een lid van de vereniging. Daarnaast heeft Woningstichting een substantieel aantal boeken 
afgenomen. Besloten is de toegangsprijs voor de lezingen en filmvoorstellingen te verhogen met een 
euro; binnenkort volgt een evaluatie van dit besluit. De voorgelegde begroting geeft een financieel 
gezond beeld van de vereniging en geeft geen redenen tot bijzondere opmerkingen. De begroting 
wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
8. Vaststellen van het gewijzigd huishoudelijk reglement 

Na een korte toelichting door de voorzitter op de voorgestelde aanpassingen, vraagt Ko Minneboo 
aandacht voor, naar zijn mening, twee principiële onderwerpen. In de eerste plaats voor de niet 
noodzakelijke koppeling tussen de (leden)administratie en het bestuur (hoewel dit naar zijn mening 
minder urgent is) en voorts naar de juist wel gewenste koppeling tussen de functie van 
eindredacteur van het verenigingsorgaan en het bestuur, te meer daar het bestuur verantwoordelijk 
is voor het blad. De voorzitter stelt dat de ledenadministratie organisatorisch deel behoort uit te 
maken van het bestuur en dat er geen bezwaren behoeven te bestaan tegen het loslaten van de 
koppeling eindredacteur/bestuurslid, mede omdat het bestuur verantwoordelijk blijft. Ko Minneboo 
handhaaft zijn bezwaar en vraagt zich af hoe de redactie verantwoording aflegt aan het bestuur. De 
heer Poortvliet wijst er op dat de redactie zelfstandig is waar het om de inhoud van het blad gaat. 
Zonder verdere opmerkingen/aanvullingen van anderen, wordt het nieuwe huishoudelijk reglement 
vastgesteld.  



 

9. Bestuursverkiezing 
Zoals in de agenda voor de vergadering is aangegeven, zijn de bestuursleden mevrouw E.M. (Liz) 
van der Star en de heer J. (Jan) van Herwijnen (secretaris) reglementair aftredend en herkiesbaar. 
De heer Van Herwijnen wordt herkozen in zijn functie als secretaris. Ten aanzien van de 
herverkiezing van Liz van der Star heeft de heer Ab van de Walle zich kort voor de vergadering 
gemeld als tegenkandidaat, hetgeen tot enige verwarring leidt. De voorzitter besluit de vergadering 
voor een korte tijd te schorsen. Na de schorsing vraagt de heer Masen de motivatie van de tegen-
kandidaat te mogen vernemen. Direct daarop volgt een voorstel van mevrouw M. Poortvliet die, 
wijzende op het bestaan van een vacature in het bestuur, adviseert om die vacature te vervullen met 
de heer Van de Walle. Het bestuur stemt in met dit voorstel dat door de ALV, zonder stemming, wordt 
overgenomen. Aldus besloten.  

 
10. Rondvraag 

De heer Schippers doet het verzoek om de datums van de lezingen op te nemen in het verenigings-
blad Levend Verleden. Eindredacteur Maarten Noot geeft aan deze suggestie over te nemen. 
 

11. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit om 20.20 uur de vergadering. Hij herhaalt het programma na de pauze.  
 
Voorafgaand aan de pauze wordt ‘Uit Beeld, wat er in Den Helder aan erfgoed verdween’, het 
nieuwe boek van de HHV gepresenteerd. Het boek is gebaseerd op de gelijknamige rubriek in de 
Helderse Courant van  
drs. J.T. (Jan) Bremer en 
samengesteld door de heren  
P. (Piet) Zeeman en M. (Maarten) 
Noot met medewerking van de 
Fotoclub FWG Den Helder. 
 
Jan Bremer geeft op zijn eigen 
unieke wijze een korte toelichting 
op het boek (89 ‘verhaaltjes’ en 
440 foto’s) en draagt het boek op 
aan Maarten Noot en Piet 
Zeeman, die vele uren hebben 
besteed aan de samenstelling van 
het boek. Vervolgens dankt Jan 
Bremer alle betrokkenen bij de 
totstandkoming van het boek en 
overhandigt hen het mooie boek als cadeau.  
De aanwezigen bedanken alle betrokkenen bij het boek met een applaus.  
 
Het is 20.35 uur, de pauze begint, maar ook de verkoop van het boek, voor de aantrekkelijke leden-
prijs van €15,-. 
Van de mogelijkheid om het boek te laten signeren door Jan Bremer wordt veel gebruik gemaakt. 
 
Na een ruime pauze wordt het programma vervolgd.  
Jeroen Noot van de Fotoclub FWG Den Helder geeft een toelichting op de foto’s die zijn gemaakt 
door hem en vijf andere leden van de fotoclub en die zijn gebruikt voor het nieuwe boek. Vervolgens 
geeft Ko Minneboo een toelichting op de video over het maken van de bolder.  
Tot slot geeft mevrouw Désirée van Ham van KopGroepBibliotheken een toelichting op de video over 
de prijsuitreiking in Kuala Lumpur, waar zij zelf ook aanwezig was. 
 

  
  
Goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2019 

 
  secretaris       voorzitter  
  w.g. Jan van Herwijnen      w.g. Frans van de Wetering 


