Notulen ledenvergadering HVT, 6 oktober 2020, in de Bureton in Den Burg
Aanwezig: Ina Schrama, Hans van Zeijlen en Arthur Oosterbaan als bestuursleden, en de leden Elko
Vermeulen en Hans Koot. Afwezig met bericht: Harry Ran, Ria Witte, Willem en Mary Bakker.
Voor deze vergadering heeft het bestuur, in verband met de coronamaatregelen, gekozen om
alleen met het DB aanwezig te zijn, om zo zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven om de
vergadering bij te wonen.
Deze vergadering is met een half jaar uitgesteld vanwege de Corona epidemie.
Ria Witte wil graag een rooster van aftreden van het bestuur, bij deze!
HVT-bestuursleden worden voor vier jaar benoemd.
Arthur Oosterbaan, vanaf 2009, aftredend 2021
Hans van Zeijlen, vanaf 2013, aftredend 2021
Bas Huisman, vanaf 2014, aftredend 2022
Wilma Eelman, vanaf 2006, aftredend 2022
Ina Schrama, vanaf 2018, aftredend 2023
André Eelman, vanaf 2019, aftredend 2023
Ineke Vonk, vanaf 2000, aftredend 2024

Opening
Ina vermeldt dat ook in het halve jaar na april van alles is gebeurd. De foto-archieven van
Langeveld en de Rooy worden digitaal ontsloten en het archief van Edo Kooiman is overgedragen
aan de vereniging. De website wordt regelmatig bezocht, daar komen nu ook vragen binnen. Er zijn
nieuwe archiefkasten aangeschaft en apparatuur, voor het werk aan de foto’s. En deze zomer is
binnen enkele maanden een historisch boek over Texel, met plakplaatjes, gerealiseerd, dat wordt
in december uitgebracht door de Jumbo-supermarkt.

Notulen jaarvergadering 2019
De verhoging van de contributie (1,50 euro per lid, 1,80 euro voor duoleden, steeds om het jaar), is
wel aangenomen en gaat vanaf 2021 lopen. Verder goedgekeurd.

Financieel verslag
Hans geeft een toelichting. De kascommissie stelt décharge voor, die wordt verleend. Ina zal aan de
kascommissie, Ad Waverijn en Kees Jaap Harting (eigenlijk nu aftredend) vragen of ze willen blijven
zitten. (Inmiddels is dat al gebeurd).

Jaarverslag 2019-2020
De bijeenkomst op 7 april is vanwege de Corona-epidemie niet doorgegaan. Verder goedgekeurd.
Voortaan zetten we de namen van de bestuursleden in het jaarverslag.

Bestuursverkiezing
Ineke Vonk is aftredend, ze wil graag in het bestuur blijven en wordt herbenoemd.

Huisvesting
Voorjaar 2019 hebben we bij de Rabobank een bod gedaan op ons pand, conform de vraagprijs.
We kregen geen antwoord, ook niet na vragen van onze makelaar. Pas in juli kregen we te horen
dat het hele pand, inclusief de bank, inmiddels verkocht was. We hebben duidelijk gemaakt dat we
dit geen manier van doen vonden, en dat we onkosten hebben gemaakt. Die onkosten heeft de
Rabobank betaald.
Met een afgevaardigde van de nieuwe eigenaar Zanen, Robbert de Jong, hebben we afspraken
gemaakt over indexering van de huur, en een huurcontract opgesteld voor 1,5 jaar, deze 1,5 jaar
loopt van 1-1-19 t/m 30-6-21. Daarna is er 2x 1 jaar verlenging mogelijk, dit hangt af van de
plannen die de eigenaar met het pand heeft. De opzegtermijn is een 0.5 jaar. Onze huur loopt met
dit contract tot 30-6-23.
Intussen hebben we andere locaties onderzocht. Bij één pand ging de koop ook niet door nadat we
conform de vraagprijs hadden geboden. Deze eigenaar haalde na ons bod het pand uit de verkoop.
Binnenkort komen verschillende schoolgebouwen in Den Burg leeg te staan, en ook de oude
zeevaartschool. Daar gaan we achteraan.
We hebben een aanvraag bij het Waddenfonds gedaan voor herhuisvesting en digitale ontsluiting
van ons archief. Deze is toegezegd, en een jaar geldig. We zullen ze vragen of we de kosten voor
herhuisvesting eruit kunnen halen, en het resterende bedrag wel kunnen krijgen.

Rondvraag
Schapenboeten verdwijnen in snel tempo. Kan de HVT daar wat aan doen? Niet veel, we zouden
een brandbrief naar de politiek kunnen sturen. Het bestuur zal dat bespreken.

Sluiting

