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Historische Vereniging Koedijk 

(opgericht 7 december 2000) 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering over het jaar 2021 

Datum: 16 mei 2022. Aanvang 20:00 uur. 

Locatie: Ontmoetingscentrum De Rietschoot, Saskerstraat 22 te Koedijk. 

 
Aanwezig: 
 
Bestuur: 
B. Butter,  Voorzitter  
W.J. Ramaker,  Secretaris  
J. Bijpost,  Penningmeester   
K. Bos,   Bestuurslid, lid Inventarisatie-commissie en beheerder website 
 
En 21 leden.  
 
1. Opening:  

Voorzitter B. Butter opent de vergadering om 20:05 uur de vergadering. 
Is verheugd met de ruime opkomst voor deze vergadering. Er is zelfs 
iemand aanwezig die (nog) geen lid is van de Historische Vereniging 
Koedijk.  
 

2. Mededelingen bestuur: 
• B. Butter meldt de koffie en thee gratis worden verstrekt. In de korte 

pauze, voorafgaand aan de diapresentatie, een gratis consumptie voor de aanwezigen aangeboden. 
• 45 leden van onze vereniging hebben zich afgemeld voor deze vergadering. Overzicht hiervan is in 

bezit van het bestuur.  
• B. Butter meldt dat 3 leden van onze vereniging ons zijn ontvallen in 2021. T.w. mevr. G. Masteling, 

dhr. H. de Vries en dhr. J. Obdam. B. Butter vraagt om een ogenblik stilte voor deze 3 personen. 
• B. Butter meldt dat de vergadering dat er een ingelast punt op de agenda is. Volgens het reglement 

is de penningmeester, dhr. J. Bijpost, aftredend en tevens herkiesbaar. 
B. Butter doet het voorstel aan de vergadering dhr. J. Bijpost te herbenoemen als penningmeester 
van de Historische Vereniging Koedijk. Voorstel unaniem aangenomen.  

  
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2021: 

De notulen worden goedgekeurd met de volgende correcties: 
- pagina 3: iets te verlagen moet zijn niet te verhogen; 
- pagina 3: besluit:  boekjaar 2020 moet zijn 2021. 
 

4. Jaarverslagen commissies 2021:  
a. Evenementencommissie; 

I.v.m. het Corona virus zijn er 2021 geen evenementen geweest. 
 

b. Inventarisatiecommissie 
De Inventarisatiecommissie heeft over 2021 40 objecten beschreven. 
 

  c.   Restauratiecommissie: 
Deze commissie bestaat momenteel nog maar uit één persoon t.w. M. van Wissen door het 
wegvallen van H. Bakker. P. de Vries vraagt of er zaken zijn die worden gerestaureerd. M. van 
Wissen meldt dat hij enkele restauraties heeft gedaan. Doet alles in zijn werkplaats. 
 

   d.   Gouden Engel: 
B. Butter meldt de vergadering dat het bestuur momenteel de redactie is van het blad 
aangevuld met J. de Maijer. B. Butter vraagt de aanwezigen of er interesse is om te schrijven 
voor het blad. K. de Waal heeft nog zeer interessant materiaal voor het blad de Gouden Engel.  
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5. Financiën: 

• Jaarrekening 2021: 
J. Bijpost geeft de vergadering een toelichting op de Jaarrekening 2021. Hij licht enkele posten 
 toe zoals de verkoop van boeken. Dit heeft een opbrengst opgeleverd van EUR 2.431,-  
Met name door de verkoop van het boek “Varen en rijden” en het boekje over Oostwijk.  
Het resultaat over het boekjaar 2021 sluit met een positief resultaat van EUR 385,-  
Het resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen.  
M. van Wissen stelt de vraag hoe het bestuur denkt over het saldo Eigen vermogen. Hoe ver wil 
het bestuur mee gaan. B. Butter meldt dat het saldo op dit niveau zal worden gehouden.  
 

• Verslag Kascommissie: 
P. Tergau leest het verlag voor van de bevindingen van deze commissie. Zie bijlage.  
Hij doet het voorstel aan de vergadering het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde 
financiële beleid over het boekjaar 2021. Voorstel wordt aangenomen. 
 

• Verkiezing Kascontrolecommissie boekjaar 2022: 
Samenstelling voor het boekjaar 2021: 

 Peter Tergau en Rob de Groot. 
  
Samenstelling voor het boekjaar 2022: 
M. van Wissen en A. Franzen. 

  
• Contributie 2023: 

 Blijft gehandhaafd op EUR 13,- per jaar.  
 

6. Stichting Koedijker Erfgoed: 
B. Slooten meldt de vergadering over de onderstaande onderwerpen.  

• Collectie verzameling: 
De intentie van de Stichting Koedijker Erfgoed is om de collectie veilig 
te stellen van de Historische Vereniging Koedijk. B.v. als er 
calamiteiten zouden ontstaan binnen de Historische Vereniging 
Koedijk.  
M.b.t. de beveiliging merkt B. Slooten op dat tot nu toe slechts één 
object is ontvreemd vanaf de Museumzolder (manometer, zie foto). 
Kostbare objecten, zoal ambtsketen burgemeester van Koedijk,  
West-Friese kap van de overgrootmoeder van B. Slooten worden 
beveiligd tentoongesteld. M. van Wissen vult verder aan dat de 
verkregen speeldoos binnenkort ook tentoon wordt gesteld in een vitrine. Deze speeldoos zal 
ook afspeelbaar worden gemaakt.  
P. de Vries stelt de vraag of geluid mogelijk is op de TV bij het tentoonstellen van foto’s. J. 
Bijpost meldt dat dit in het begin wel werd gedaan maar dat hiermee is gestopt omdat de 
mensen het storen vonden.  
De Historische Vereniging Koedijk is bezig met het ontwikkelen de verzameling interactief te 
maken voor het bezoekende publiek. Om de collectie interactief te maken doet Chr. Schouten 
het voorstel een QR-code te maken waarbij je toegang krijgt tot b.v. het bekijken van een 
filmpje over de collectie voorzien van een audio fragment.  
 

• Exploitatie Museumzolder: 
Valt onder het beheer van de Stichting Koedijker Erfgoed.  
 

• Foto ochtenden Historische Vereniging Koedijk: 
Vinden plaats op maandelijkse basis. Getracht wordt om de foto’s zo nauwkeurig mogelijk te 
beschrijven met een juiste omschrijving voor de aankomende generaties. Zijn bijzonder 
aangename bijeenkomsten.  
 

• Verhalen over Koedijk: 
B. Slooten meldt dat hij in het bezit is gekomen van enige verhalen over Koedijk via  
N. van Leeuwen-Stam en T. v.d. Sluis. Zeer aardig. Goed te gebruiken. Het meldt dat het leuk 
zou zijn als meer mensen dit willen/ kunnen doen.  

 
B. Butter dankt B. Slooten voor zijn inbreng.  
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7. Rondvraag: 
Blad de Gouden Engel: 
• K. de Waal heeft enige opmerkingen over het blad De Gouden Engel. Namen dienen goed te worden 
vermeld.  
 

       Koeien: 
• J. Dekker heeft een foto gezien met twee dames die koeien aan het melken waren. Wie zijn dit?  
B. Butter vraagt of J. Dekker wil opsturen om e.e.a. uit te zoeken.  
 
Museumzolder: 
• M. van Wissen heeft geconstateerd dat tijdens de Molendagen geen bezetting was op de 

Museumzolder. Luiken waren dicht. Veel publiek aanwezig bij de molen. Ook geen aanduiding naar 
de Museumzolder. Hij is van mening dat een betere aanduiding van de Museumzolder moet komen 
d.m.v. b.v. een bord. Hieraan moet meer aandacht aan worden besteed. Hij geeft tevens aan dat hij 
wil helpen tijdens de Molendagen. Ook geeft M. wissen aan dat meer moet worden gepubliceerd op 
de website van de Historische Vereniging Koedijk. De mensen moeten weten van het bestaan van de 
Historische Vereniging Koedijk. B.v. via de site Alkmaar Prachtstad een link maken naar de website 
van de Historische Vereniging Koedijk. 
B. Slooten merkt op dat de Stichting Johannes Bos de huurders niet kan belasten met het museum. 
Wil wel voorstellen bij de Stichting Johannes Bos om een aanduiding te maken d.m.v. een bord naar 
de Museumzolder.  
K. Bos meldt dat wel initiatief is getoond richting Stichting Johannes Bos. J. Bijpost vult verder aan 
dat de gemeente Alkmaar weet van het bestaan van de Historische Vereniging Koedijk.   
A. Franzen zal gegevens doormailen over de website Alkmaar Prachtstad over het reclame maken 
voor de Historische Vereniging Koedijk. 
 
Een bord met de aanduiding van Museumzolder zal voor de Monumentendagen in september 2022 
gereed zijn.  
 

Schenkingen: 
• J. v.d. Ham stelt voor om de namen te vermelden van degenen die een schenking hebben gedaan 

van spullen aan de Historische Vereniging Koedijk. 
 
8. Sluiting: 

B. Butter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng de vergadering om 21:00 uur.  
 

• Korte pauze 
 

9. Fotopresentatie. Ruilverkaveling en vele andere foto’s van Koedijk uit de jaren 70 uit de 
verzameling van J. v.d. Ham: 
De aanwezigen worden deelgenoot gemaakt van een gedeelte van de verkregen dia’s van J. v.d. Ham. 

De Historische Vereniging Koedijk heeft een 176 dia’s ontvangen van J. v.d. Ham. Deze dia’s worden 

tijdens de maandelijkse foto ochtenden nauwkeurig beschreven. Zeer succesvol en krijgt zeker nog een 

verder vervolg.  

 

 

Uw gift is fiscaal aftrekbaar 


