
Notulen jaarvergadering HVT, 6 oktober 2021 

 

Aanwezig namens bestuur: Ineke Vonk, Ina Schrama (voorzitter), Bas Huisman en Arthur 

Oosterbaan (secretaris). Aanwezige leden: Ad Waverijn (lid kascommissie), Piet Witte, Gerard Kuip, 

Frits Dijkstra, André Bakker, Hans Koot. 

 

 

1 Mededelingen  

 

-Penningmeester Hans van Zeijlen kan niet komen in verband met hartkwalen. Hij is gelukkig 

herstellende, en wil graag penningmeester blijven. Ina heeft tijdelijk de zaken overgenomen, nu 

doet Hans die weer zelf.  

-Langzaam aan worden alle werkgroepen, die door corona niet veel konden doen, weer actief. We 

hebben drie kleine tentoonstellingen in het raam van “Tusse de banke” gemaakt, hopelijk kunnen 

we binnenkort weer een grote tentoonstelling doen. 
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Goedgekeurd. 

 

 

3 Financieel verslag  

 

Ina geeft een toelichting. Ad meldt namens de kascommissie, waar ook Kees Jaap Harting in zit, dat 

de financiële stukken prima in orde zijn. De HVT is een financieel gezonde vereniging. Hij roept op 

tot een applaus voor Hans. De vergadering verleent hem daarop décharge. Ad en Kees Jaap worden 

voor de laatste keer herbenoemd als kascommissie. 

 

 

4 Jaarverslag april 2020-april 2021 

 

Goedgekeurd. Ina en Bas vertellen hoe het uitzoeken van de foto’s van Langeveld en de Rooij is 

gegaan. De klus is geslaagd uitgevoerd en grotendeels afgerond. Binnenkort zijn de foto’s van Edo 

Kooiman aan de beurt, en daarna de andere foto’s die de HVT beheert. Er is nog meer om te 

archiveren, dit is het topje van de ijsberg. Binnenkort komt een delegatie van het Regionaal Archief 

Alkmaar naar Texel om te adviseren hoe je dat het beste kunt doen. 

 

 

5 bestuursverkiezing 

 

Arthur en Hans worden herbenoemd. Arthur blijft tot april 2024 bestuurslid, Hans een jaar langer, 

omdat het niet wenselijk is dat de penningmeester en de secretaris tegelijk aftredend zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Huisvesting 

 

Ina geeft een toelichting. Het contract van “Tusse de banke” loopt af in juni 2023. De markt voor 

panden is op dit moment ronduit problematisch. Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden 

onderzocht, zonder zicht op resultaat. Het bestuur heeft nu ook verschillende panden op het oog, 

maar vindt het erg spannend of het lukt om op tijd iets nieuws te vinden. Het gesprek met de 

wethouder cultuur was nog een beetje hoopgevend.  

 

We hebben subsidie van het Waddenfonds aangevraagd en toegezegd gekregen voor het digitaal 

ontsluiten van ons archief, en voor het aankopen en inrichten van een nieuwe archiefruimte. Die 

toekenning was een jaar geldig. De subsidietoekenning voor het laatste deel moesten we opgeven. 

De subsidie voor het eerste deel hebben we apart aangevraagd, daar wachten we nog op antwoord.   

 

 

 

7 Rondvraag 

 

-André Bakker heeft op de Faceboekpagina “Dit was het nieuws” prachtige foto’s van 

stolpboerderijen. Is dat niet iets om een tentoonstelling van te maken? 

 

-Gerard Kuip hoopt op een nieuwe avond “echt op sien Tessels”, met als thema de TESO-boot. Kan 

dat niet op Flora, bij de onthulling van de brug van de TESO-boot Schulpengat? We vragen os af of 

daar genoeg ruimte is. Misschien is het toch beter op de boot zelf. 

 

-Gerard Kuip heeft een stukje in het Texels dialect geleverd voor de website van oneindig Noord-

Holland, met een overzicht van verschillende Noord-Hollandse dialecten. 

 

-Ad Waverijn vraagt waarom er zo weinig gebruik wordt gemaakt van het Gijs Oskamfonds. Dat 

komt omdat het alleen te gebruiken is als er sprake van een tekort bij de realisatie van een boek over 

Texel, en dat is niet zo vaak het geval. 

 

-Ad Waverijn vraagt ook hoe nieuwe leden worden opgevangen. Ze krijgen een welkomstbrief, het 

eerste blad gratis, en vaak nog een presentje, bijvoorbeeld het bevrijdingsnummer. 

 

-De volgende vergadering is weer in april, naar het bestuur hoopt, compleet met lezing. 

 

   


