Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Helderse Historische
Vereniging (HHV), gehouden op 19 november 2019 in kerkgebouw ‘Morgenster’ aan
de drs. F. Bijlweg 9 te Den Helder
Opening door de voorzitter
De voorzitter, F.H.A. (Frans) van de Wetering, opent de vergadering om 19.30 uur en verwelkomt de
ongeveer 100 aanwezigen in kerkgebouw ‘Morgenster’.
1. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen voorstellen voor aanvullende agendapunten ingekomen; de agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter maakt melding van een ingekomen stuk van de heer Martien Rietveld.
Daarin vraagt hij het bestuur van de vereniging om een standpunt over de plannen van het
gemeentebestuur met betrekking tot de vestiging van het stadhuis op het terrein van Willemsoord.
Dat verzoek zal worden behandeld bij agendapunt 11.
De aanwezigen staan een ogenblik
stil bij de leden die ons ontvallen zijn
gedurende het afgelopen verenigingsjaar; de voorzitter noemt de heer Jan
van Koningsbrugge die als vrijwilliger
veel tijd heeft gestoken in het beheer
van het tekeningenarchief van de
HHV.
In zijn vervolg gaat de voorzitter in op
de activiteiten van de vereniging en
vooral van de vrijwilligers. Hij noemt
daarbij het zogenoemde Dick van
Loonproject: het uitzoeken, sorteren,
benoemen, digitaliseren en opslaan
van de vele tienduizenden
fotonegatieven van deze bekende
stadsfotograaf. Uiteindelijk zal een
selectie worden gescand door het Regionaal Archief in Alkmaar.
De afdeling Noord-Holland van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan de HHV. Betrokkenen zijn geïnformeerd over de activiteiten van de
HHV. Ko Minneboo heeft het gezelschap ingewijd in de bijzondere, maar bij velen en ook bij
Heemschut onbekende geschiedenis van de Noordkop. Dit bezoek krijgt wel een vervolg. Vanuit de
commissie Heemschut was bijzondere aandacht voor het postkantoor en de ontwikkelingen op
Willemsoord.
Volgend jaar, in 2020, wordt ’75 jaar bevrijding’ gevierd. Met fotomateriaal, teksten en een lezing zal
de HHV daar een bijdrage aan leveren, in samenwerking met het Buurtcollectief en Citymarketing.
Informatie staat op de website: www.denhelder.online.
Met ‘onze’ verhuurder, KopGroepBibliotheken, is een nieuwe huurovereenkomst in voorbereiding
omdat de huidige overeenkomt in april 2020 afloopt.
Zoals in het jaarverslag van de secretaris is beschreven, zijn onze genealogische collega’s op vele
gebieden actief. De voorzitter memoreert dat met de aan het team genealogie verstrekte gegevens,
soms van zeer persoonlijke aard, erg zorgvuldig en vertrouwelijk moet worden omgegaan, te meer
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daar de gegevens ook buiten de ruimte in School 7 worden opgeslagen. Veel gegevens van
personen en hele families worden nauwgezet op aanvraag verwerkt. Deze gegevens worden in
vertrouwen gegeven en verwerking valt onder de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. Hiervoor is grote zorgvuldigheid een vereiste. Dit heeft gevolgen voor de manier
waarop de HHV die gegevens moet beschermen.
In zijn toelichting op het afgelopen verenigingsjaar meldt de voorzitter dat de vereniging aan de
Stichting Herdenkingsstenen Den Helder een bedrag heeft geschonken als bijdrage in de oprichting
van een monument ter nagedachtenis van Joodse slachtoffers. Weliswaar valt deze schenking
buiten het boekjaar, maar deze informatie wil de vereniging haar leden niet onthouden. In het
aanstaande voorjaar zal het gedenkteken worden onthuld.
Helaas zijn de deuren van de Projectwinkel Stadshart aan de Beatrixstraat begin september alweer
gesloten in verband met noodzakelijke sloop- en saneringswerkzaamheden. Of er een vervangende
ruimte schikbaar komt is nog niet bekend. Maar, zegt de voorzitter met nadruk, als er een nieuwe
accommodatie komt: vrijwilligers voor de bezetting van de winkel zijn altijd welkom!
Hierna wordt de agenda voor de vergadering vervolgd.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2018
De notulen van de ALV van 13 november 2018 worden ongewijzigd goedgekeurd. Waarvoor dank
aan de secretaris.
4. Jaarverslag van de secretaris (2018 - 2019)
Het jaarverslag is, met de agenda, de notulen en het financieel verslag, digitaal verspreid onder die
leden, van wie het e-mailadres bekend is. Deze documenten zijn ook gepubliceerd op de website en
waren beschikbaar in de vergaderzaal. Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. De
voorzitter bedankt secretaris Jan van Herwijnen voor zijn nauwgezette verslag, waarmee de zaal
instemt.
5. Jaarverslag van de penningmeester
Penningmeester Jaap Warbout geeft een korte toelichting op een aantal aspecten van het financieel
jaarverslag juli 2018 - juni 2019, waarbij het jaarverslag gelijktijdig geprojecteerd wordt op een groot
scherm in de zaal waardoor de aanwezigen de toelichting beter kunnen volgen. De penningmeester
licht toe dat het aantal leden vrij constant blijft, dat de verkoop van het boek ‘Uit Beeld’ van Jan
Bremer uitstekend is verlopen, ook in financieel opzicht. De opslag van een euro op de toegangsprijs
voor de lezingen en filmvoorstellingen draagt ook bij aan het goede resultaat van de vereniging. Het
investeren in de modernisering van de digitale infrastructuur is een optie die in het komende jaar
nadrukkelijk aandacht zal krijgen. De balans geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Ook
de penningmeester licht toe dat de besprekingen met de gemeente, met Woningstichting en met de
bibliotheek over de nieuwe huurovereenkomst positief verlopen. De nieuwe huurvoorwaarden zullen
gelijk zijn aan de huidige, zij het met een indexering. Het financieel jaarverslag wordt ongewijzigd
goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie over het verenigingsjaar 2018 - 2019
De heer Jack van Os, samen met de heer Gaike Dalenoord lid van de kascommissie, licht toe dat de
commissie heeft verklaard 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 zijn
waardering daarvoor uit. De kascommissie adviseert de ALV aan het bestuur decharge te verlenen
over het gevoerde beleid gedurende het verenigingsjaar.
7. 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 aangenomen.
8. Benoeming kascommissie 2019 - 2020
De heer Jack van Os treedt reglementair af, de heer Gaike Dalenoord blijft lid. De ALV benoemt het
nieuwe lid van de kascommissie, de heer Gerrit Hamstra (was reservelid). De heer W. (Wil) Sanders
wordt benoemd als reservelid.
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9. Vaststellen van de begroting 2019 - 2020
Ook de voorgestelde begroting wordt door de penningmeester toegelicht, mede aan de hand van de
projectie op het scherm. In zijn toelichting wijst hij op de ruime post onvoorzien. Aan de heer
Hamstra licht hij desgevraagd het verschil toe tussen de geraamde en de gerealiseerde bestuurskosten. De begroting wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
10. Bestuursverkiezing
Zoals in de agenda is aangegeven, is de heer Nico Bais (vicevoorzitter) reglementair aftredend en
herkiesbaar. De heer Bais wordt onder applaus herkozen als lid van het bestuur.
11. Rondvraag
In zijn openingswoord is door de voorzitter al aangegeven dat bij dit agendapunt terug gekomen zal
worden op de vraag van de heer Rietveld.
De heer Rietveld vraagt in zijn brief van 8 november 2019 het bestuur van de vereniging een
standpunt kenbaar te maken over het voornemen van het gemeentebestuur een stadhuis te vestigen
in twee gebouwen op Willemsoord (waaronder een rijksmonument), de brief voor behandeling op te
nemen in de agenda van de algemene ledenvergadering en de brief en het gevraagde standpunt
voor te leggen aan de leden en een stemming te houden.
Deze tekst is ook voor de aanwezigen in de zaal geprojecteerd op het scherm.
De heer Rietveld is van mening dat het stadhuis niet gevestigd mag worden op Willemsoord en dat
de HHV daartegen bezwaar moet aantekenen. De heer Rietveld baseert zijn standpunt op de
doelstellingen van de vereniging, zoals die zijn geformuleerd in artikel 2 van de statuten, te weten
het beheren, bevorderen en instandhouden van historisch en cultureel erfgoed (…), het kritisch
volgen van de beleidsplannen van de overheid voor de instandhouding en bewaking van historisch,
cultureel erfgoed in roerende en onroerende zaken (…).
Naar de mening van de heer Rietveld is dit ‘een unieke kans voor de HHV om een standpunt in te
nemen dat door de leden wordt gedragen zodat deze historische dwaling in wording daarmee kan
worden voorkomen.’
De voorzitter geeft aan dat het voor het bestuur niet mogelijk was deze vraag op te nemen in de
uitnodiging en de agenda voor de vergadering wegens strijd met artikel 13 van de statuten. Om deze
reden kan het bestuur ook niet op dit moment voldoen aan het verzoek om een stemming te houden.
Inhoudelijk merkt de voorzitter vervolgens op dat het niet op de weg ligt van de HHV om een
antwoord te geven op de vraag ‘ja of nee een stadhuis op Willemsoord’. Door het bestuur is mede
overwogen dat, nu de concrete (ver)bouwplannen van de gebouwen 66 (het rijksmonument), en 72
niet bekend zijn, geoordeeld zou kunnen worden dat het gebruik van genoemde gebouwen als
stadhuis best zo ingevuld zou kunnen worden dat dit geen significante afbreuk doet aan de
monumentale status. Het gebruik van beide gebouwen kan bovendien bijdragen aan de
instandhouding daarvan.
Wel zal het bestuur de plannen van de gemeente kritisch volgen en zodra er duidelijkheid is over de
gevolgen voor de monumentale status van gebouw 66 in negatieve zin, de vereiste stappen
ondernemen. Een standpunt heeft het bestuur dus nog niet ingenomen. Om deze (inhoudelijke en
juridische) redenen is er geen formele stemming gehouden. Tot slot in zijn toelichting merkt de
voorzitter op het bestuur er kennis van heeft genomen dat de landelijke Erfgoedvereniging Bond
Heemschut over deze plannen van de gemeente een advies aan het gemeentebestuur in
voorbereiding heeft. Het bestuur ziet daar met belangstelling naar uit.
En met deze toelichting meent het bestuur de vragen van de heer Rietveld te hebben beantwoord.
Vanuit de zaal wijst mevrouw Bravenboer er op dat het naar haar mening beter is nu een standpunt
te bepalen en een stem te laten horen. De heer Rietveld blijft van mening dat het bestuur voorbijgaat
aan de statuten van de vereniging. Naar zijn mening zal het monument onherstelbaar aangetast
worden en bovendien past een stadhuis niet in het nautisch-historische karaker van het gebied. Hij
kan zich voorstellen dat de aanwezigen hun gevoelen willen laten horen en dat er dus een peiling
onder de aanwezigen zou kunnen worden gehouden.
De voorzitter wijst er nogmaals op dat de vereniging oog heeft voor het belang van gebouw 66 en
niet zozeer over de functie ervan, evenmin over alle andere aspecten die verbonden kunnen zijn aan
een stadhuisvestiging. Weliswaar heeft de vereniging kennis kunnen nemen van het zogenoemde
programma van eisen, maar een goed beeld heeft het bestuur zich vervolgens niet kunnen vormen;
zij acht het dus te vroeg voor conclusies. Ook de heer Ottervanger is van mening dat gebouw 66 niet
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kan worden verbouwd zonder aantasting van het monumentale karakter. De heer Reitsma merkt op
dat het niet alleen om het gebouw 66 gaat, maar ook om de aantasting van de identiteit van Willemsoord; de historische karakteristieken dreigen verloren te gaan naar zijn mening. Hij verwijst naar de
‘historische vergissing’ met de schouwburg, die naar zijn mening in het centrum van de stad hoort.
De voorzitter herhaalt dat er weliswaar geen formele stemming kan worden gehouden maar dat hij
geen bezwaar heeft tegen een peiling van de mening onder de aanwezigen. De heer Dalenoord
reageert daarop door te stellen dat hij verrast is door deze ontwikkelingen, hij zich niet heeft kunnen
voorbereiden en dat hij een peiling geen goede zaak acht. De heer Minneboo wijst op andere,
eerdere ontwikkelingen op dit terrein, zoals behalve de vestiging van de schouwburg ook die van
een bioscoop, diverse grote en kleine horeca-inrichtingen en bijvoorbeeld een fietsenfabriek. Ook hij
kan de vraag: ‘ja of nee’ nu niet beantwoorden en geeft aan dat de HHV dat ook niet zou moeten
willen.
Uit de vervolgens gehouden peiling (bij hand opsteken) wordt geconcludeerd dat de aanwezigen (op
één stem na) met een ‘ja’ aangeven dat zij het niet eens zijn met de vestiging van het stadhuis op
Willemsoord.
Mevrouw Vrijburg doet de suggestie om te zijner tijd een extra ledenvergadering te houden. De heer
Minneboo adviseert, als er een ingelaste algemene ledenvergadering moet worden gehouden, zich
als bestuur/vereniging niet te mengen in een politieke discussie, want dat dit stadhuisdossier in feite
een politiek dossier is, dat is naar zijn mening duidelijk. Spreker krijgt daarop veel adhesiebetuigingen uit de zaal.
De HHV ziet het als haar taak om de komende ontwikkelingen, met name rondom gebouw 66,
kritisch te volgen. En dat zal zij doen. En daarmee sluit de voorzitter deze discussie af.
Sluiting vergadering
De voorzitter sluit om 20.10 uur de vergadering.
Na een ruime pauze wordt het programma vervolgd met een boeiende lezing (met beelden) over het
herbestemming- en restauratieproces van de Oude Rijkswerf Willemsoord.
Deze lezing is gezamenlijk gegeven door de heren Dirk Reitsma en Matthie Vermeulen. Zoals
aangegeven in de agenda zijn beiden intensief betrokken geweest bij de instandhouding en
herbestemming van Willemsoord.
Tijdens de lezing is uitvoerig ingegaan op voorafgaande ideeën voor de ontwikkeling van het
complex Willemsoord en op de gecompliceerde overlegsituaties met tal van organen en ambtenaren
van, vooral, de rijksoverheid. Ook de toelichting op de foto’s over de ingrijpende restauratieprocessen, maar ook over de sloop en/of nieuwbouw van diverse gebouwen en bouwwerken of
delen daarvan, was informatief. En niet te vergeten de niet-zichtbare infrastructuur onder de grond,
waarvan delen (zoals een stoommachine en delen van pompinstallaties) nog steeds aanwezig zijn.
Een zeer geslaagde lezing. Beide heren worden onder het overhandigen van een geschenk hartelijk
bedankt voor hun bijdrage.
----OOOOO-----
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