
Verslag van de Jaarvergadering van de Cultuurhistorische Vereniging Scoronlo op 23 

mei 2012 in De Blinkerd in Schoorl.  

Aanwezig : Ela Hulshoff – Voorn voorzitter, Anton de Vries secretaris, Abe IJssels  

penningmeester, Henk Snip bestuurslid, Martien Mol bestuurslid en redactielid , Monique 

Zwetsloot bestuurslid. 

Er zijn 36 leden aanwezig. 

Afwezig met afbericht : Dhr.Wil Janssen, Dhr.Harge Peeck, Dhr.Han Meyer, Dhr.Buck 

Konijnendijk, Mw.van Drunen, Mw van Lienen. 

 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Vaststelling van de agenda en eventuele toevoeging van binnengekomen 

agendapunten. 

3. Mededelingen van het bestuur: praktisch over het verloop van de avond. 

4. Verslag Jaarvergadering 18 mei 2011(bijlage)  Niet voorgelezen. 

5. De voorzitter leest het Jaarverslag van 2011 voor. Geen opmerkingen. 

6. Verslag penningmeester over het boekjaar 2011: de penningmeester geeft een 

toelichting op de kolommenbalans 2011,  de balans per 31–12– 2011, de 

resutatenberekening 2011 en de begroting voor 2012. 

7. Verslag kascommissie: wegens afwezigheid van de heer Peeck hebben de heren Jan 

Bijl en Henk Stapel (reservelid) de kascontrole gedaan. 

Ze doen verslag en stellen voor de penningmeester en het bestuur decharge te 

verlenen. De decharge wordt verleend. 

8. Benoeming van de kascommissie: Aftredend: de heer Jan Bijl. Nog een jaar in functie: 

de heer Harge Peeck. Benoeming van heer Henk Stapel als kascommissielid. 

9. Benoeming reservelid: de heer Gijs van Reenen. 

10. Bespreking nieuw concept Huishoudelijk Reglement. Het nieuwe concept HH wordt 

door de leden van de Algemene Vergadering goedgekeurd. 

11. Bestuursverkiezing: 

Aftredend :Ela Hulshoff – Voorn (herkiesbaar) Ela wordt herkozen. 

Het is belangrijk dat er nieuwe bestuursleden bij komen met het oog op de toekomst. 

Hetty Keessen zegt toe een duidelijk rooster van aftreden op papier te zetten.  

12. Monique Zwetsloot doet verslag vanuit de klankbordgroep ‘Schoorl Klopt” 

Duidelijk moet steeds zijn dat we ons niet met politiek bemoeien. De bevolking van 

Schoorl/Groet/Camperduin wordt zo nu en dan door de Gemeente Bergen, middels 

een informatiefolderfolder van huis tot huis op de hoogte gehouden, evenals door het 

beleggen van inloopavonden. 

13. Rondvraag: Geen vragen meer. 

Het bestuur geeft aan dat het altijd open staat voor vragen, opmerkingen enz. door het 

jaar heen. 

14. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een mooie zomer en wel thuis. 

 

Na de pauze houdt Monique Zwetsloot een korte lezing over Jan van Scorel, schilder en 

initiatiefnemer van de inpoldering van de Zijpe. 

 

Wegens ziekte van onze secretaris Anton de Vries, heeft Ela Hulshoff dit jaarverslag van de 

Jaarvergadering 2012 verder uitgewerkt en op papier gezet, met medeweten van Anton. Hij 

had al een uitvoerige opzet doorgestuurd. 

We wensen hem van harte beterschap toe! 

 

 

Ela Hulshoff  - Voorn 


