
Verslag begunstigersavond 29 januari 2018  

Aanwezig: Circa 70 begunstigers 

Wethouders G.J. van der Hoeven, R.J. van Duijn 

Ereleden Paul van der Laarse en Annig Leighton 

Oud bestuursleden Henk Willem Spaargaren en Jan van der Meer 

Afwezig: Bestuursleden Henk van Leeuwen en Nella vd Berg 

1. 

Opening 

Voorzitter Jan Willem de Wijn opent de vergadering en geeft het woord aan Hans Alderden die 

vertelt dat Jan Willem de Wijn vanavond afscheid neemt als voorzitter van Oud Aalsmeer en 

voortaan zijn plaats in de zaal in plaats van achter deze tafel zal innemen. De afgelopen 25 jaar heeft 

Jan Willem zo vreselijk veel gedaan voor Oud Aalsmeer dat het te ver voert om te beschrijven. Jan 

Willem blijft redacteur van Oud Nuus en daar zijn we hem dankbaar voor. We hoeven elkaar dus niet 

helemaal gedag te zeggen. Jan Willem is tijdens de laatste bestuursvergadering tot erelid benoemd.  

 

Ook Karin Eveleens jubileert. Zij is al weer 25 jaar secretaris binnen het bestuur. Zij is tijdens de 

laatste bestuursvergadering eveneens tot erelid benoemd.  

Jan Willem de Wijn neemt de microfoon weer over. Hij vertelt dat hij een speciaal voor hem 

geschreven Oud Nuus heeft ontvangen, nummer 190. De begunstigers ontvangen na nummer 189 

straks dus Oud Nuus 191. Jan Willem geeft aan dat hij nu niet stil zal kunnen gaan zitten: Eind dit jaar 

zal hij promoveren.  

Dirk Jongkind zit ook aan de bestuurstafel vanavond. Hij volgt Jan Willem vanavond op als voorzitter.  

2.  

Ingekomen stukken 

- 

3.  

Notulen vorige vergadering 

- 

4.  

Jaarverslag 

Jan Willem staat kort stil bij hetgeen er het afgelopen jaar is gepasseerd. Van de rozenpenning van 

Annig Leighton, de heropening van de fietsroute (3.0), de tentoonstelling 'Oudst Aalsmeer', Oud 

Nuus verscheen 4 keer met wat jonger oud nieuws, er wordt hard gewerkt aan de website. Voor wat 

betreft de lLocale erfgoedcommissie; er is positief contact met de gemeente Aalsmeer.  

Jubilea in 2018 worden aan onze auteurs ter beschikking gesteld als kapstok voor artikelen. De 

Historische Tuin bestaat 40 jaar. Ongeveer 250 dagen na de jubileumdatum van de HT en ongeveer 

250 dagen voor het 50-jarig jubileum van Oud Aalsmeer vieren we in het jaar van het cultureel 

erfgoed in de maand oktober een gezamenlijk jubileum. 

 

5.  

Oud Nuus 

We blijven nog steeds dingen ontdekken en publiceren dat natuurlijk in Oud Nuus 



6.  

Commissies 

Karin vertelt over de geweldig leuke excursie naar het Openlucht Museum in Arnhem en kondigt aan 

dat we in 2018 niet op excursie gaan. Het organisatietalent en enthousiasme van Frans Janssens 

wordt node gemist binnen het bestuur en de belangstelling vanuit de donateurs neemt elk jaar 

verder af. Het bestuur beraadt zich het komende jaar over het wel of niet voortzetten van de 

jaarlijkse excursie en in welke vorm dat dan moet plaatsvinden.  

Voorzitter van de archiefcommissie Gert Wentzel vertelt dat Peter Boogaard en Hans Alderden zich 

als jong-gepensioneerden zijn toegetreden tot de archiefcommissie. Wim de Boef treedt ook toe tot 

de club. Staande de vergadering vraagt Gert om een nieuwe computer. Met die ene laptop is het 

lastig werken met zo’n grote groep. Alle mensen van het eerste uur zijn nog steeds werkzaam in de 

commissie. En daar zijn ze blij mee. Gert kondigt zijn toekomstige vertrek aan. Hij is begonnen met 

de overdracht maar het duurt nog wel even want de RMTS moet nog worden ingevoerd en dat doet 

Gert nog zelf.  

Jacco van der Laarse neemt het woord over de commissie genealogie. Hij verwijst nog steeds 

regelmatig mensen door naar de aanwezige reeks stambomenboeken in de bibliotheek. Vragen die 

veelal via de website binnenkomen worden zo goed en kwaad als het gaat door hem beantwoord.  

7.  

Financien 

Penningmeester Eric-Jan Kamp neemt het woord. Goede nieuws: De business staat er goed voor. We 

zijn btw-plichtig geworden. Om voordeel te behalen tussen de 6% overdrachtsbelasting die over Oud 

Nuus betaald wordt en de 21% die wij moeten betalen over onze rekeningen. Het minder goede 

nieuws: de boerderij Uiterweg 32 is sterk verouderd. Het gaat nog goed maar we hebben niet 

voldoende geld voor het eeuwige onderhoud. In gezamenlijkheid met de Historische Tuin willen we 

proberen op Uiterweg 32 iets te ontwikkelen. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op 

dit moment. Opdracht voor schilderwerk noordoostgevel is gegeven.  

8.  

Verkiezing bestuursleden 

Aftredend dit jaar zijn Geert Labordus en Jan Willem de Wijn. Geert Labordus heeft aangegeven nog 

een zittingsperiode te zullen aanvaarden. Jan Willem geeft de voorzittershamer vanavond over aan 

Dirk Jongkind. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. Jan Willem neemt officieel afscheid van de 

bestuursleden en geeft de microfoon over aan Dirk Jongkind.  

9.  

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. Jan Ran neemt het woord over de film over de bloemenveilingen die al jaren 

wordt beloofd. Op 20 maart aanstaande is de presentatie van de film in de Doopsgezinde Kerk. De 

avond is voor iedereen toegankelijk. Voor de entree, een voorstelling van een bijzondere film van 

Ton Offerman en een kop koffie bedragen de kosten E 12,50. Dan krijgt u de VBA-film. Er wordt een 

trailer van 3 minuten getoond. De film heeft een lengte van 45 minuten. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Na de pauze neemt René Ros ons 

mee door de Stadsmuur van Water. www.stelling-amsterdam.nl 


