Notulen van de Algemene Vergadering (AV) van de Helderse Historische HHV,
gehouden op 14 november 2017 in Zaal 7 van gebouw School 7 aan de
Keizersgracht 94 / Weststraat 110 te Den Helder
De volgende leden hebben een bericht van verhindering gestuurd:
R. van Andel, C. Bakker, mw. N. van Ballegooij, J. van Ballegooij, R. Bekkers, drs. J.T. Bremer,
mw. J. Brinksma, H. Bruin, J. Bruin en mw. C. Bruin, A. Carsjens, G. Gerrits-den Burg, K. Grotewal,
H. Jacobs, J. Koudijs, M. Lagerveld, L. Lasschuijt, A. Mulder, Th. Michels, D. Nederveen, A.A. Noë,
mw. G. Ridderikhof, R. Sanderse, W.H. Schmidt, A. Timmers, J.W. Veltkamp, J. Vlaswinkel en
mw. A. Vrijburg.
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, Ko Minneboo, opent de vergadering om 19.30 uur en verwelkomt de 90 aanwezigen in
Zaal 7 van School 7. Hij verontschuldigt erelid Jan Bremer voor zijn afwezigheid.
Zoals in het jaarverslag al is vermeld, is het eerste verenigingsjaar in School 7 achter de rug. En wat
heeft het afgelopen jaar gebracht? Ko gaat in op de vele en diverse activiteiten van de vereniging en
haar vrijwilligers. Hij licht de werkzaamheden toe in de Projectwinkel Stadshart aan de Spoorstraat,
gaat in op de website die meer gevuld is, op de vele vragen die via de website binnenkomen over
allerhande onderwerpen en ook op de presentaties en lezingen die verzorgd zijn, zowel in School 7
als elders in de stad. Al die medewerkers bedankt Ko voor hun vele werk.
Feest was het vanzelfsprekend toen Maarten Noot tot Jutter van het jaar 2016 werd benoemd en
Ab van der Walle een Koninklijke onderscheiding ontving. Ook staan de aanwezigen een ogenblik stil
bij de leden die ons ontvallen zijn het afgelopen verenigingsjaar. In het bijzonder noemt Ko in dit
verband de leden van het eerste uur, Aart Kramer, Henk Nieuwenhuizen en Wim Kalkman, een van
de oprichters van de vereniging. De uitnodiging aan de leden om hun e-mailadres beschikbaar te
stellen heeft geleid tot ongeveer 170 nieuwe adressen.
Wat is er nog meer gebeurd het afgelopen jaar? Als een succes wordt beschouwd de naamgeving
van de vangdam in het Balgzand aan de oostzijde van de Nieuwe Haven; deze dam heet nu formeel
Laurens Brandligtdam, in plaats van de onjuiste volksnaam Napoleondam. De juiste naam was altijd
Vangdam. De vereniging heeft ook haar bijdrage geleverd aan het nieuwe gemeentelijke
Beleidskader Cultureel Erfgoed: Oog voor het verleden, visie op de toekomst
Ten slotte wijst Ko Minneboo er op dat Jan van Tongeren, lid van de vereniging en auteur van diverse
uitgaven, voor de pauze gelegenheid krijgt om zijn nieuw boekwerkje toe te lichten. Tijdens de pauze
en na afloop van de vergadering zal het boekje te koop zijn.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen voorstellen voor aanvullende agendapunten ingekomen; de agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.
4. Notulen van de Algemene Vergadering (AV) van 8 november 2016
De notulen van de AV van 8 november 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarverslag secretaris 2016 - 2017
Het jaarverslag is, samen met de notulen en het financieel verslag, digitaal verspreid onder die
leden, van wie het e-mailadres bekend is bij de vereniging. Daarnaast zijn deze documenten
gepubliceerd op de website en ten slotte waren deze stukken ook beschikbaar in Zaal 7.
Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Ko complimenteert de secretaris voor zijn
prima stuk wat tot een spontaan applaus leidt door de vergadering.

6. Financieel jaarverslag
Penningmeester Jaap Warbout geeft een korte toelichting op een aantal aspecten van het financieel
jaarverslag juli 2016 - juni 2017 en op de balans, waaronder de reservering en het toegenomen eigen
vermogen ten behoeve van de toekomstige huurverplichtingen. Het financieel jaarverslag wordt
ongewijzigd goedgekeurd.
7. Verslag kascommissie over het verenigingsjaar 2016 - 2017
Anton Zwart, samen met Janna van Os, lid van de kascommissie, licht toe dat de kascommissie in
een brief aan de Algemene Ledenvergadering verklaard heeft dat zij de financiële gegevens (jaarrekening, de contante kas en de verantwoording over het verengingsjaar) heeft gecontroleerd en in
orde heeft 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 AV
aan het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid.
8. 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.
9. Benoeming kascommissie 2017-2018
Mevrouw Janna van Os treedt reglementair af, Anton Zwart blijft lid. De AV benoemt het nieuwe lid
van de kascommissie, de heer J. (Jack) van Os.
10. Vaststellen van de begroting 2017-2018
De voorgelegde begroting geeft een financieel gezond beeld van de vereniging. Omdat de begroting
geraamd is op 820 leden terwijl het feitelijke ledental ongeveer 800 bedraagt, zou vanuit deze optiek
een groei van het ledental aan te bevelen zijn. In dit verband wijst de penningmeester op de
mogelijkheid om een jaarabonnement bij wijze van cadeau aan te schaffen. Overigens geeft de
begroting geen redenen tot bijzondere opmerkingen. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
11. Vaststellen van het beleidsplan 2017-2021
Nico Bais geeft een korte toelichting op het nieuwe beleidsplan waarvan het eerste concept door
bestuurslid Arie van der Ree is geformuleerd. Het nieuwe beleidsplan verschilt qua opzet met het
vorige beleidsplan; inhoudelijk is niet alles nieuw. Een aantal oude aandachtspunten is blijven liggen
of heeft een langere doorlooptijd, maar verder zijn nieuwe aandachtspunten geformuleerd. In het
beleidsplan is toegelicht dat het om een aantal redenen verstandig is zich bij de verwezenlijking van
de zeer brede doelstelling van de vereniging zekere beperkingen op te leggen, waardoor de
vereniging zich speciaal zou dienen te richten op wat zij als haar kerntaak ziet: het verzamelen,
ontsluiten en verspreiden van de kennis over Den Helder. Met welke middelen zij deze kerntaak kan
realiseren, wordt vervolgens uitgewerkt in het plan. Benadrukt is nog eens dat de vereniging geen
museale functie heeft.
Het concept van het plan is een aantal maal onderwerp van bespreking geweest in het bestuur en
voorts is het voorgelegd aan de actieve vrijwilligers van de vereniging. Omdat verreweg de meeste
vrijwilligers de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt ook in dit verband weer een
pleidooi gehouden om bij jongere personen interesse te kweken voor het werk van de vereniging.
Naast de toelichting op inrichting van het bestuur en de aanstelling van zogenoemde coördinatoren
voor een drietal specifieke aandachtsgebieden, benadrukt spreker ook het belang van contacten en
verdergaande samenwerking met andere instellingen op het gebied van het cultureel erfgoed, een
van de actiepunten zoals die geformuleerd zijn in bijlage 3 van het beleidsplan.
Ten slotte wijst spreker nog op een aantal aan te brengen wijzigingen in de tekst (de rol van de
coördinatoren en het aantal bestuursleden).
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het beleidsplan 2017-2021 vastgesteld. Het bestuur en de vereniging - kan aan de slag!
12. Bestuursverkiezing
Zoals in de agenda voor de vergadering is aangegeven, zijn de bestuursleden Judith Boxhoorn, Ko
Minneboo en Hans Swagerman reglementair aftredend en hebben de twee eerstgenoemden zich om
persoonlijke redenen niet herkiesbaar gesteld. Hans Swagerman wordt herbenoemd als bestuurslid.
Ko Minneboo richt zich vervolgens tot Judith, die - gelijktijdig met hem - vijf jaar geleden is benoemd
tot lid van het bestuur. Judith heeft zich, na haar start als secretaris, zeer verdienstelijk gemaakt met
het ordenen, rubriceren en uitdunnen van de bibliotheek, een en ander ter voorbereiding op de
verhuizing vanuit het stadhuis naar School 7 en met de invoering van de boeken van de vereniging
in het systeem van de openbare bibliotheek. Ko bedankt haar daarvoor namens de vereniging, niet

alleen met woorden maar ook met een boeket en een cadeaukaart.
Vervolgens richt vicevoorzitter Nico Bais het woord tot de scheidende Ko Minneboo. Hij gaat in op de
vele inspanningen die Ko heeft verricht voor de vereniging, waarbij de voorbereiding en de feitelijke
verhuizing uit het stadhuis naar School 7 als een rode draad door zijn bestuurswerkzaamheden liep.
Nico gaat even op die historie in en geeft aan dat aanvankelijke sprake was van een nieuw stadhuis
waarmee de HHV zou verhuizen. Vervolgens was er sprake van het onderbrengen van de HHV in
een van de beuken van Fort Kijkduin of van een ruimte in het zogenoemde Casino (wat beide geen
gelukkige optie bleek te zijn). Ten slotte ontstond het idee om de mogelijkheden te bezien van een
verhuizing naar de nieuw te bouwen bibliotheek, waarbij ook een Helders Historisch Centrum zou
worden ingericht, en een samenwerking met de HVSG gerealiseerd zou kunnen worden. Ko heeft de
notitie geschreven die uiteindelijk de aanzet gaf voor die verhuizing, maar niet nadat vele
gesprekken zijn gevoerd met de directie van de bibliotheek, het gemeentebestuur en met de directie
van Woningstichting, waarbij Ko - in de woorden van Nico - bij tijd en wijle ‘van zijn hart geen
moordkuil maakte’. Een en ander kwam in een hogere versnelling toen Ko in november 2013 Max
Spetter als voorzitter van de vereniging opvolgde. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de verhuizing naar
School 7 en de aanzet tot een Helders Historisch Centrum. Ofwel een verhuizing, in de woorden van
Ko, van de ‘gesloten’ afdeling van het gemeentehuis, naar een geweldige, open en toegankelijke
nieuwe ruimte. Weliswaar is het tot een concept van een intentieverklaring gekomen, maar tot een
verdergaande samenwerking met de HVSG is het helaas niet kunnen komen. Ko kan hier met trots
op terugkijken. Maar hij heeft meer gedaan, zoals de samenwerking tussen Woningstichting en de
vereniging binnen de Projectwinkel Stadshart.
De vereniging heeft veel te danken aan Ko Minneboo, aldus Nico, die opmerkt dat het te betreuren
valt dat hij nu (al) afscheid neemt als voorzitter maar memoreert dat Ko zich blijft inzetten voor de
vereniging waardoor de vereniging blijft profiteren van de kennis van Ko over de bijzondere
geschiedenis van Den Helder, een geschiedenis die, zoals Ko al zo vaak heeft herhaald, veel ouder
is dan menigeen denkt en die het waard is om meer bekendheid te krijgen. Ko zal zich daar sterk
voor blijven maken door middel van onderzoek en publicaties.
Nico overhandigt een boeket en de gebruikelijke cadeaubon. Daarnaast ontvangt Ko als blijk van
waardering een ingelijste kaart van het oorspronkelijke Koegras, het werkgebied van de vereniging.
Deze kaart is ook als bijlage 1 opgenomen in het nieuwe beleidsplan.
Vervolgens stelt de heer F.H.A. (Frans) van de Wetering zich voor aan de leden.
Frans is na beëindiging van zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine als vrijwilliger actief op diverse
terreinen binnen het culturele leven in Den Helder. Het bestuur heeft aangegeven verheugd te zijn
om de leden van de vereniging ter voorziening in de vacature van voorzitter, Frans voor te dragen
als kandidaat om het voorzitterschap op zich te nemen.
Frans wordt unaniem benoemd door de ledenvergadering en neemt de voorzittershamer (in
figuurlijke zin) over van Ko Minneboo. Frans, die al enige tijd achter de schermen heeft meegelopen,
merkt op dat zijn indruk is dat ‘het schip van de vereniging’ goed op koers ligt, en dat zaken als de
digitalisering, de beeldbank, de administratie, het verenigingsblad, de genealogische afdeling en
overige bestuurlijke zaken in goede handen zijn. Spreker wil op korte termijn kennismaken met
zusterverenigingen in de regio en met andere belangrijke partners, zoals Woningstichting, de
Helderse Volksuniversiteit, het Regionaal Archief in Alkmaar. Hij benadrukt het belang van
verdergaand onderzoek en presentaties en bedankt Ko dat hij zich daarvoor wil blijven inzetten.
13. Rondvraag
Mevrouw Poortvliet maakt van deze gelegenheid gebruik om het secretariaat van de vereniging te
bedanken voor de verzorgde verslaglegging in de stukken die aan de leden zijn aangeboden. Frans
en de secretaris waarderen deze geste.
De heer Rijpert vraagt, verwijzende naar de oproep om het e-mailadres op te geven, waarom de
bezorgers van het verenigingsblad (waaronder hij) ook niet de uitnodiging en de agenda konden
bezorgen. Frans wijst op de geringe tijd om een en ander organisatorisch rond te krijgen.
De heer Koos Buis is auteur van het boek ‘Rock, Beat en dansmuziek aan het Marsdiep’ dat eind
oktober is verschenen. Het boek over het ontstaan van deze muziek in Den Helder beschrijft meer
dan 60 bandjes en veel dansgelegenheden, voorzien van veel foto’s, uit de periode van 1957 tot
ongeveer 1975. De heer Buis schenkt een exemplaar van zijn boek aan de vereniging, wat in dank
wordt aanvaard.
Ten slotte krijgt Jan van Tongeren de gelegenheid om zijn nieuw boekwerk toe te lichten. Jan,
bekend als deskundige van en auteur over forten en bunkers in stad en regio, heeft grote interesse

ontwikkeld voor de geschiedenis van de stad, beschreven in jaartallen. Zo heeft hij voorbeelden van
gebeurtenissen die niet of nauwelijks bekend zijn. Bijvoorbeeld de langere duur van de Franse
bezetting dan in de rest van het land, een situatie die merkwaardigerwijs ook ontstond na de
capitulatie van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Of, wat ook nauwelijks bekend is, dat de
heimachine die gebruikt is voor de aanleg van Fort Harssens vervolgens werd gebruikt bij de bouw
van het centraal station in Amsterdam.
Jan van Tongeren geeft aan dat hij zeer lang bezig is geweest met dit boekwerk en hij benadrukt dat
het boekwerk door zijn aard ook nooit ‘af’ of compleet zal zijn. Bij zijn onderzoek is hij er achter
gekomen dat meer dan eens onjuistheden in de geschiedenis van de stad zijn beschreven,
onjuistheden die vervolgens door andere schrijvers weer werden overgenomen. Hij nodigt de lezers
dan ook uit om opmerkingen, aanvullingen, enz. aan hem te melden. Hij merkt wel op dat in zijn
boekwerk geen winkels zijn opgenomen tenzij zij onderdeel vormen van belangrijke gebeurtenissen.
Jan schenkt een exemplaar van zijn boekwerk aan de scheidende bestuursleden Judith en Ko.
14. Sluiting vergadering
Om ongeveer 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Na een pauze worden films uit het filmarchief van de vereniging vertoond en toegelicht door Bert
Weerstand.
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