CONCEPT
Vereniging Hendrick de Keyser
Notulen Algemene Ledenvergadering, zaterdag 16 juni 2018
Aanvang 14.00 uur, locatie: Westerkerk, Prinsengracht 281 te Amsterdam
__________________________________________________________________________________
De Algemene Ledenvergadering wordt bijgewoond door ca. 280 leden.
De vergadering heeft een bijzonder karakter vanwege de viering van het honderdjarig bestaan van de
Vereniging. Om die reden is het formele gedeelte van de bijeenkomst ook korter dan gewoonlijk.
Ter inleiding houdt eerst de voorzitter een toespraak waarin de geschiedenis van Vereniging Hendrick de
Keyser in vogelvlucht beschouwd wordt. De nadruk wordt gelegd op de toename van de schenkingen
door particulieren in de loop van de laatste halve eeuw.
Daarna volgt een inleiding door mevrouw Aaf Brandt Corstius als representant van een familie die in het
nabije verleden een huis aan de Vereniging heeft overgedragen. Zij vertelt over haar persoonlijke
herinneringen aan het zomerhuis in Petten van de familie Brandt Corstius.
Vervolgens houdt het bestuurslid, de heer Ottenheym, een korte lezing over het belang van de
bouwmeester Hendrick de Keyser en over de redenen, waarom juist hij een eeuw geleden verkozen werd
als naamgever van de Vereniging.
Hierna volgt de formele ledenvergadering.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14:00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering 24 juni 2017
De notulen waren te raadplegen of op te halen op de website van de Vereniging. Daarnaast lagen ze ter
inzage bij het secretariaat.
De voorzitter deelt naar aanleiding van de notulen mee dat de op de vorige vergadering gedane suggestie
om een jubileumkalender uit te geven is overgenomen. Alle aanwezigen ontvangen vandaag een
exemplaar.
Er zijn geen vragen over of opmerkingen naar aanleiding van de notulen. Deze worden vervolgens
vastgesteld.
3.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.1
Berichten van verhindering
Berichten van verhindering zijn ontvangen van diverse leden, namelijk:
Mevrouw N. Blanken, Amsterdam
De heer A. Calisch, Haarlem
Den Hoed Aannemers BV, Bergambacht
Mevrouw S.M. Dekker, Wassenaar
Mevrouw M L J Dirksen, Haren
Mevrouw G.J.G.M. Elshof, Haarlem
De heer P.M. de Graaf, Hoofddorp
De heer P.I. Hatzmann, Haarlem
Dhr. P.W. Havik, Gieten
De heer J.Ph.A. Huges, Barneveld
Mevrouw J.R. Jas, Arnhem
De heer W. de Jonge, Delft
De heer V. Kompier, Amsterdam
De heer D.D.van Kuijk, Amsterdam
De heer H. van den Muyzenberg, Baarn
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De heer Jhr Mr C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer, Vierakker
Mevrouw W.G. van Ommeren Jongbloed, Haren
De heer P.P.M. Schilte, Heiloo
De heer M.E. Schlötz, Oudkarspel
De heer M.E.H. Tillema, Haarlem
Vereniging Oud Heiloo, Heiloo
Mevrouw J.F. Verwey, Haarlem
De heer J. Volkers, Leeuwarden
Mevrouw T.S.M. van der Woud, Zoetermeer
3.2
Europa Nostra Award
De voorzitter deelt mee, dat onze Vereniging een Europa Nostra Award heeft gekregen in de categorie
Dedicated Services. De directeur zal de prijs binnekort in ontvangst nemen.
3.3
Huishoudelijke mededelingen
De voorzitter zet uiteen hoe zich met de komst van Museumhuizen voortaan het lidmaatschap en
huisgenootschap (een nieuwe term om de jaarkaarthouders van Museumhuizen mee aan te duiden) tot
elkaar verhouden en welke combinaties mogelijk zijn.
Voorts kondigt hij de introductie van een partner-lidmaatschap aan, waarmee het mogelijk wordt dat
partners deelnemen aan de activiteiten van de Vereniging en tegelijk voorkomen wordt, dat een zekere
wildgroei aan introducés ertoe leidt dat leden soms geen plaats kunnen verwerven bij excursies e.d.
Tenslotte wijst de voorzitter op enkele aspecten van de publiciteit die de Vereniging dit jaar genereert.
Deze bereikt zowel zeer brede groepen, bijvoorbeeld door een aparte bijlage van de Volkskrant, als
wetenschappelijke gremia, bijvoorbeeld door een speciaal aan ‘Hendrick de Keyser’ gewijdde aflevering
van het Bulletin van de KNOB.
4.
Bespreking Jaarverslag 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag, dat vervolgens wordt vastgesteld.
5.

Bespreking en vaststelling Jaarrekening 2017
(onderdeel Jaarverslag 2017)
De penningmeester beschrijft kort de wijze waarop de jaarrekening tot stand komt en de weg
waarlangs deze bij de ledenvergadering terecht komt om haar goedkeuring te krijgen. Vervolgens
wijst zij op de gezonde financiële structuur van de Vereniging, die blijkt uit de gunstige
verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Tevreden stellend zijn ook de Staat van baten en
lasten en het hoge percentage doelbestedingen.
De heer J.R.C. de Vries informeert naar een bedrag in de jaarrekening in verband met de
schenking van het huis Unger. De directeur legt uit dat in het geval van schenking, waarbij de
schenker het woonrecht behoudt, de huurwaarde voor de gehele periode van bewoning in het jaar
van verwerving wordt gereserveerd. In dit specifieke geval is het betrokken bedrag gefinancierd
uit de bijdrage van de BankGiro Loterij.
De vergadering keurt de jaarrekening goed. Deze wordt daarmee vastgesteld. Bestuur en Raad
van Commissarissen wordt décharge verleend.
6.
Voordracht (her)benoemingen
6a.
Bestuur
De vergadering gaat met een applaus akkoord met de herbenoeming van de heer Ottenheym tot
het einde van het lopende jaar en de benoeming van heer Bosman als lid van het bestuur.
6b

Voordracht (her)benoemingen
Raad van Commissarissen
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De heren Veen en Havik zijn definitief aftredend. Aan hen is reeds dank betuigd voor hun
inspanningen. Herbenoembaar zijn mevrouw Peijs en de heren Helderman en Lindenbergh. De
vergadering stemt onder applaus in met hun herbenoeming.
Het bestuur draagt vervolgens drie nieuwe commissarissen voor ter benoeming, mevrouw Van
Thoor, de heer De Jonge en de heer Volkers.
Ook deze voordrachten worden door de vergadering met instemming begroet.
Ongeagendeerd richt de voorzitter zich met een dankwoord tot de aanwezige oud-directeur van de
Vereniging, de heer Raue, die in 1970 het directeurschap op zich nam en dit bekleed heeft tot
1994. De voorzitter memoreert dat hij in die periode erin geslaagd is de financiële gezondheid
van Vereniging Hendrick de Keyser enorm te verbeteren en tegelijk het pandenbezit van de
Vereniging sterk uit te breiden. Als dank voor zijn grote inzet wordt hem een exemplaar van de
jubileumvaas met persoonlijke inscriptie overhandigd.
7.
Rondvraag
De heer J.R. Beugeling spreekt een dubbel dankwoord uit. Aan de directeur voor het fraai
jaarverslag en aan alle vrijwilligers en medewerkers voor hun inzet ten behoeve van de
Vereniging.
De heer De Vries heeft enkele opmerkingen naar aanleiding van het artikel Verzameld verleden in het
Jaarverslag. Hij wijst op een niet vermeld jubileumboek uit 1943, op een bij de opsomming van door
oorlogsschade verloren panden over het hoofd gezien huis in de Slijkstraat te Amsterdam en over de
opname bij de verwervingen gedurende de oorlog van een pand in Dokkum, waarvan hij het bestaan
betwijfelt. [Voor de details van zijn vragen en de gegeven antwoorden verwijzen wij naar de bijlage.]
De vergadering wordt onderbroken door een pauze.
Na de pauze volgen enkele inhoudelijke uiteenzettingen.
De directeur behandelt de continuïteiten en verschuivingen in het verwervingsbeleid gedurende de
honderd jaar dat de Vereniging bestaat en plaatst de verwervingen van 2017 in die context.
De adjunct-directeur concentreert zich op de restauratie-opvattingen en licht de ontwikkelingen daarvan
toe door drie perioden binnen onze bestaansperiode te onderscheiden, die zij als ‘oud-hollands’,
‘conserverend’ en ‘compromisloos’ typeert.
Tenslotte licht mevrouw Vergeer, hoofd van de afdeling Voorlichting, de opzet en het verloop van het
project Museumhuizen toe. Dit eindigt met de uitreiking van de eerste ‘Huisgenoot’ kaarten aan twee
mensen, ‘moeder/dochter’, die in een film-spot figureren als bezoekers aan een Museumhuis. Daarna
vindt de symbolische openingshandeling plaats, waarmee de eerste drie Museumhuizen voor onze leden
worden geopend.
8.
Sluiting
De vergadering wordt om 15:10 uur gesloten.
Vastgesteld en getekend op 22 juni 2019 te Amsterdam

mr. H.J.M van den Eerenbeemt
voorzitter
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