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Historische Vereniging Koedijk 

(opgericht 7 december 2000) 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering over het jaar 2020 van de  

Historische Vereniging Koedijk  

gehouden op maandag 25 oktober 2021. 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Rietschoot, Saskerstraat 22 te Koedijk 

 
Aanwezig:  
14 leden en 4 bestuursleden:  

• B. Butter, voorzitter;       

• J. Bijpost, penningmeester; 
• K. Bos, bestuurslid en websitebeheerder en 
• W.J. Ramaker, secretaris. 

 
1. Opening: 

Om 20:10 uur opent de B. Butter de vergadering. Opkomst acceptabel.  
 

2. Mededelingen bestuur: 

B. Butter deelt mede dat de koffie vanavond gratis is en dat na afloop van de vergadering ook een 
gratis drankje ter beschikking wordt gesteld namens de vereniging. 
 
Afmeldingen zijn ontvangen van: 
 

Naam: 

 

A. Sloof A. de Groot A. Voogt G. Kloosterman E. Helmich 

E. Kooreman R. Westhof C. de Ruiter A. Dekker M. v.d. Ham 

P. Bitter H. Bloothoofd R. Koedijker T. Genee K. de Vet 

B.J. Moll A. Woudstra-Boon H. v.d. Bovenkamp E. Koper J. Boerman 

C. Rustenburg-Mooij D. v. Straten H. Raat G. Koenis J. de Vries 

I. Dekker-v. Veen C. Doodeman B. Visser M. Raaphorst A. Dekker 

L. Brand M. Bos P. Tergau J. de Maijer M. v. Wissen 

 

      B. Butter vraagt om een moment stilte voor de leden die ons zijn ontvallen in 2020: 

Naam: 

 

A. C. Langedijk-Tiesjema B. J. Riekwel C. H. Bakker D. R. Dijkslag E. J.F. Schipper 

 
B. Butter deelt de vergadering vervolgens mede: 

• De Historische Vereniging Koedijk is afgelopen jaar, zoals vele instanties getroffen door het 
Corona virus;  

• Het bestuur van de HVK heeft regelmatig overlegd gehad. 3 x Bestuursvergadering en frequent 
overleg per e-mailverkeer. Hiernaast vinden 1 x per 
maand foto-bijeenkomsten plaats, waar naast het 
bespreken van de diverse aangeleverde foto’s; 

• Vorig jaar was het 20-jarig bestaan van Historische 

Vereniging Koedijk. Ter gelegenheid hiervan is een 
fotoboekje gemaakt voor alle leden;   
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3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 maart 2020: 
Worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Opmerking: 
J. v.d. Ham maakt de opmerking a.d.h.v. de notulen op blz. 5 waarom er tot nu toe nog geen gebruik 
is gemaakt van zijn dia’s. Was vorig jaar ook aan de orde gekomen.  

Afgesproken wordt dat H. Visser contact op zal nemen met J. v.d. Ham. H. Visser kan nl. dia’s 
inscannen en na het inscannen kunnen de foto’s op de maandelijkse foto-ochtend worden besproken.  

 
4. Jaarverslagen commissies 2020: 

a. Evenementen; 
b. Inventarisatie; 
c. Restauratie. 

 

B. Butter meldt dat het vorig jaar slechts één lezing worden 
georganiseerd wegens het Corona virus.  
 

       d. “Gouden Engel”; 
V.w.b. punt d merkt B. Butter op dat R. Westhof niet meer 
beschikbaar is i.v.m. privéomstandigheden. De bestuursleden 

hebben momenteel zitting in de redactiecommissie tezamen met J. de Maijer. Voor de 
redactiecommissie wordt nog een vrijwilliger gezocht. J. Bijpost legt bij de vergadering neer dat 
verhalen altijd welkom zijn onder het motto: “Klim in de pen”.  

 
5. Financieel verslag 2020: 

- Verslag Kascommissie: 
Op 2 september 2021 heeft de Kascommissie de financiële administratie over het boekjaar 2020 
gecontroleerd. Zie onderstaand verslag.  
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J. Bijpost geeft de vergadering uitvoerig toelichting op met name de Verlies- en Winstrekening. Het 
resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt € 1.283, - positief, mede gerealiseerd door de verkregen 

subsidie van de gemeente Alkmaar voor de aankoop van Ledverlichting en het fotoboekje ter 
gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Het resultaat van 2020 wordt toegevoegd aan de reserve.  
Een woord van dank gaat uit naar J. Bijpost voor de samenstelling.   
 
B. Butter vraagt de vergadering of decharge kan worden verleend aan het bestuur over het gevoerde 
financiële beleid van de vereniging over het boekjaar 2020.  

De vergadering verleent decharge aan het bestuur.  
 
B. Butter doet het voorstel namens de Kascommissie om de contributie voor 2022 iets te verlagen. Het 
voorstel van het bestuur is de contributie voor 2022 hetzelfde te houden (€ 13,-)  
Ook doet het bestuur het voorstel om de jaarlijkse donatie aan de Stichting Erfgoed Koedijk met  
€ 500,- te verhogen tot € 2.000, - per jaar.  
 

BESLUIT:  

• Contributie blijft gelijk voor het boekjaar 2020 en 
• Verhoging bijdrage aan de Stichting Erfgoed Koedijk met € 500,- te verhogen naar € 2.000,- 

per jaar.  
  

- Verkiezing Kascommissie boekjaar 2021: 

Situatie voor het boekjaar 2020: 

- R. de Groot en P. Tergau 

- Nieuwe Kascontrolecommissie voor 2021: 

- W. Roering Warmolts. J. de Waal zal nog worden benaderd. 

 
6. Stichting Koedijker Erfgoed: 

- Mededelingen: 

B. Slooten meldt dat weinig activiteiten hebben plaatsgevonden. 
De reden is eerder genoemd. De zaken lopen. 
De inventarisatiecommissie heeft wel gefunctioneerd. Ook merkt eerdergenoemde op dat hij 
heeft geconstateerd dat bezoekers aan het het restaurant ook de museumzolder bezoeken.  

B. Slooten merkt verder op dat het misschien leuk zou kunnen zijn om de bezoekers van de 
museumzolder interactieve dingen te laten doen. Quiz over oude spullen, foto’s. Wat zijn hiervan 
de kosten? J. Bijpost noemt ook Oudhollandse spelletjes.    

 
7. Rondvraag: 

• R. Schouten vraagt: “Heeft er nog diefstal op de Museumzolder plaatsgevonden”?  
B. Butter meldt dat het goed gaat. Er wordt niets gemist tot nu toe. B. Slooten vult nog 

aan dat de kostbare stukken zoals ambtsketen burgemeester van Koedijk en de West-Friese 
kap van de overgrootmoeder van B. Slooten op een veilige plek staan. Geen filmcamera 
aanwezig rondom de Museumzolder. Geen bewaking.  

• J. v.d. Ham vraagt waarom de Ledenvergadering in De Rietschoot plaatsvindt. B. Butter 
meldt dat dit heeft te maken met de Corona voorschriften. Ruim zitten. N. de Wit vraagt of 
het instellen van een QR-code misschien handig zou zijn.  

 
8. Sluiting:  

B. Butter sluit de vergadering om 21:15 uur onder dankzegging van ieders inbreng. Dankt de 

aanwezigen voor hun komst en biedt allen een drankje aan namens de vereniging. 

 

 

 

 

 

                      Uw gift is fiscaal aftrekbaar 

 

  


