Historische Vereniging Winsum-Obergum (HVWO)
Opgericht 15 december 1995

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 17 september 2018.
1. Opening door de voorzitter Joop Haak met een welkom aan de aanwezige leden.
2. Mededelingen;
De bijeenkomst was gepland in het KinderBoekenHuis (KBH), maar werd verplaatst naar De Hoogte
vanwege de tentoonstelling in het KBH.
3. Notulen A.L.V. van 6 maart 2018, zie Infobulletin nr. 22, juni 2018.
Opmerkingen en vragen n.a.v. de notulen:
- Er wordt een opmerking gemaakt over de namen die worden genoemd in de notulen.
- Vraag over publicatie van de notulen in het infoblad voordat de notulen in de ledenvergadering worden
gepresenteerd.
Het bestuur/de notulist zal voortaan daarin zorgvuldiger zijn.
- Welke bijdrage levert de HVWO aan de Tocht om de Noord (TodN)?
Joop Haak heeft bijgedragen aan het uitzetten van de route van de TodN door Winsum. Op de dag dat de
route door het KBH voert, zal een folder van de Historische Vereniging worden aangeboden aan de
wandelaars.
- Hoe ver is de werkgroep met de toponiemenkaart?
De kaart wordt aan- en ingevuld met de gevonden streek- en gebiedsnamen. Daarna verzonden naar het
kadaster.
- Waarom krijgt de bewoner van Westerstraat 3, voor het openstellen van zijn woning tijdens de OMdagen, geen vergoeding voor koffie en thee?
De erfgoedcommissie heeft de verantwoordelijkheid over de monumentendag en regelt ook de financiën.
- Waar blijft de inhoudelijke reactie van het bestuur op haar brief vraagt mevr. J. Wicherts.
De brief wordt ook niet genoemd in de notulen van de voorgaande vergadering.
De voorzitter meldt dat het Huishoudelijk Reglement (HR) opnieuw in het bestuur zal worden besproken.
Hij acht het mogelijk dat we zonder HR kunnen omdat de statuten mogelijk volstaan. Daarbij zal de brief
ter sprake komen en in een ledenvergadering worden besproken.
Na het beantwoorden van de vragen en opmerkingen worden de notulen getekend.
4. Bestuurssamenstelling/ -wisseling.
Kandidaat-voorzitter: de heer Romke Visser. Er zijn/ hebben zich, geen andere kandidaten aangemeld voor
deze functie. Romke Visser stelt zich voor aan de leden en wordt, met instemming van de leden, benoemd
als voorzitter van de HVWO.
Voor de functie van secretaris heeft de heer Henk Wolters zich aangemeld. Ook hij stelt zich voor aan de
leden en wordt, met instemming van de leden, aangesteld als bestuurslid.
Mevrouw Maaike Peters heeft ook interesse in bestuurlijk werk bij de HVWO. Zij is lid geworden van de
HVWO en zal de komende periode de bestuursvergaderingen bezoeken en op een later tijdstip besluiten of
zij lid wordt van het bestuur.
De heer Joop Haak draagt het voorzitterschap over aan de heer Romke Visser.
Joop Haak wordt bedankt voor het vele werk dat hij tot nog toe voor het bestuur heeft gedaan in de
afgelopen jaren. De voorzitter overhandigt Joop Haak een presentje.
Joop blijft nog in functie als bestuurslid.

4a. Pauze. De nieuwe voorzitter, Romke Visser, kondigt de pauze aan.
7. Verslag gesprek commissie met mevrouw J. Wicherts en de heer J. Hoekzema.
Agendapunt 7 wordt eerst besproken. Ida van der Molen en Jaap Wolters hebben gesprekken gehad met
mevrouw J. Wicherts.
Jaap Wolters vertelt dat hij samen met Ida van der Molen een aantal keren een gesprek heeft gehad met
mevrouw J. Wicherts. Ondermeer over de onwenselijke communicatie met de toenmalig voorzitter, over
het bezit van de schotel met Arabische tekst en over de brief van mevrouw J. Wicherts m.b.t. het
Huishoudelijk Reglement (HR).
Jaap Wolters geeft aan dat mevrouw J. Wicherts de ruimte heeft gekregen om haar grieven te laten horen.
Het bestuur is van mening dat het Huishoudelijk Reglement opnieuw en kritisch bekeken moet worden en
zij zal zich de vraag stellen of een HR functioneel is naast de Statuten van de vereniging.
5. Eindrapport grondradaronderzoek.
Het Eindrapport van het grondradaronderzoek is ontvangen. Joop Haak en Dhr. J. Tersteeg hebben meer
uitleg gekregen van Harm Jonkman van Medusa Explorations aangaande het verwerken van de
radarbeelden en de resultaten van het grondradaronderzoek. Verrassend is dat kleuren in 2D leesbaar
worden met als resultaat dat diepliggende fundamenten zichtbaar zijn geworden.
6. Voortgang onderzoek fundering klooster.
Blijft nog de mogelijkheid om in de grond enig onderzoek te gaan doen.
8. Rondvraag.
- mevrouw J. Wicherts krijgt een groot compliment voor het artikel dat zij heeft geschreven over de
“Schotel met de Arabische tekst”. Zie Infobulletin jaargang 22-1, juni 2018.
- Waarom staat er geen informatie over de schotel op de website? Zie *1.
- mevrouw R. Siegers meldt dat de nalatenschap van Koos de Jong nog bij haar in huis is.
Er volgt overleg wat er verder mee moet gebeuren.
- Bezwaarschrift Nicolaaskerk: enkele leden zijn van mening dat, voor het indienen van een bezwaarschrift,
de leden vooraf geïnformeerd moeten worden. De voorzitter geeft aan dat de termijn voor een
bezwaarschrift vaak enkele weken is waardoor het moeilijk is ook de mening van de leden te horen.
Nog een mening: laat veranderingen gebeuren, elke eeuw geeft z’n eigen sfeer.
9. Sluiten van de vergadering.
De voorzitter bedankt alle 36 aanwezige leden (incl. bestuurs-) voor aanwezigheid en inzet.
Na het sluiten van de vergadering worden er door Jacques Tersteeg nog beelden vertoond van de
gevonden kloosterfundamenten. Jacques geeft daarbij een toelichting.
*1 Over de schotel is niets op de website geplaatst, dat zou gaan betekenen dat alle artikelen dubbel
worden gepubliceerd. Het Infobulletin is het primaire kanaal naar de leden, daarin is het volledige artikel
over de Schotel met Arabische tekst gepubliceerd. Na een bepaalde periode worden de infobulletins met
daarin alle artikelen ook op de website geplaatst.

