
 

 

 
 

  

De Voorjaarsbijeenkomst (waarin opgenomen de Algemene Ledenvergadering) vindt plaats 
in de Oude Kerk van Heemstede. Aanwezig waren ongeveer 100 leden. Voorzitter Wim 
Gohres heet de leden en belangstellenden welkom.  
 
1.  Mededelingen van het bestuur 
Binnenweg 160 
Pentas heeft bij de rechter een voorziening aangevraagd. Afwachten wat daar uit komt 
 
Camplaan hoek Valkenburgerlaan 
Er zijn verbouwingsplannen voor dit horecapand; Karakterbehoud volgt de behandeling in de 
welstandscommissie en het plan ziet er acceptabel uit. 
 
Restauratie Joods Gemeentegebouw Haarlem 
Een stichting o.l.v. Wim de Wagt is een crowdfundingactie gestart via de website “Voor de 
Kunst”. Deze crowdfunding-actie betreft startgeld voor de eerste communicatiemiddelen, 
zoals een website, huisstijl drukwerk e.d.  
 
De HVHB zoekt vrijwilligers voor enkele commissies! 
Er komt binnenkort een publicatie hierover op onze website en in de HVHB nieuwsbrief. 
 
2. Vaststelling verslag Digitale Ledenraadpleging juni 2021 
Deze ledenraadpleging kwam vanwege Corona-beperkingen in de plaats van een fysieke 
vergadering. Het verslag wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld. 
  
3.  Vaststelling jaarverslag 2021 
Ook het Jaarverslag 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Verslag van de kascommissie over de jaarcijfers 2021 
Het verslag van de commissie wordt voorgelezen door Frans Cornelis. Uit het verslag blijkt 
het volgende: De commissie, bestaande uit de heren Marc de Bruijn en Frans Cornelis heeft 
de financiële administratie over 2021 doorgenomen. De jaarcijfers zijn helder en volledig en 
er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt voor het bestuur en 
de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2021. De vergadering stemt 
daarmee in.  
Vervolgens meldt de commissie enkele aanbevelingen te hebben gedaan. 
Het bestuur zegt toe hiermee aan de slag te zullen gaan. 
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5.  Vaststelling van de jaarcijfers 2021 
De jaarcijfers 2021 worden door de vergadering vastgesteld, en penningmeester Alexander 
Koopman wordt met een applaus bedankt voor zijn werkzaamheden. 
 
6.  Benoeming nieuwe kascommissie 
Frans Cornelis blijft nog 1 jaar lid. Ter plekke meldt de heer Van den Eijkhof zich als 
kandidaat voor de kascommissie, en wordt als zodanig benoemd door de ALV. 
 
7.  Aftreden en benoeming bestuursleden 
Het bestuur draagt Jaap van Donge voor als nieuw bestuurslid van de vereniging, belast met 
de commissie Communicatie. De ALV stemt in met deze benoeming 
De bestuurstermijn van Louis Goulmy (Pomphuis) is verstreken. Louis is niet voor een 
nieuwe bestuurstermijn beschikbaar. Het bestuur heeft besloten dat de dagelijkse 
coördinatie van het Pomphuis buiten het bestuur kan plaatsvinden en stelt derhalve geen 
nieuwe kandidaat voor. Wim Gohres dankt Louis voor zijn inzet als bestuurslid en 
overhandigt een geschenk. 
 

8.          Vaststelling HVHB Beleidsplan 2022-2026.  
Het Beleidsplan is besproken in de najaarsbijeenkomst. Er zijn geen wijzigingen voorgesteld 
en de ALV stelt het plan aldus vast. 
 

9.           Vooruitblik op ons programma voor het tweede halfjaar 2022  
Genoemd worden:  

- Open Monumentendagen 10 en 11 september 
- Wandeling Haarlem 
- Historische etalages Raadhuisstraat en Binnenweg 
- Najaarsbijeenkomst 10 november in Bennebroek 
- Publicaties: Heerlijkheden en Nieuwsbrief 

 
10.  Rondvraag 
Komen er nog andere activiteiten naast de al genoemde? Wim Gohres meldt, met verwijzing 
naar de spreker van vanavond, het plan om een bijeenkomst voor monumenteigenaren te 
organiseren i.s.m. de gemeente over het thema verduurzaming. 
  
 

 


