
Algemene ledenbijeenkomst Historische Vereniging Warder 20 april 2018 

in d’ Oude School te Warder   

 

Om 20:10 uur opent Hans Hellingman de bijeenkomst. 

Hij heet de aanwezigen van harte welkom.  

 

 
Een foto gemaakt tijdens de inloop vooraf aan de vergadering. 

 

Hans neemt nog even kort het programma van deze avond door. 

 

Hij wijst op de nieuwe inrichting van de vitrinekast verzorgd door Willem Jan Roelofs en Jan 

Poel met (lucht)foto’s van boerderijen. 

Koffie bij aanvang is voor rekening van de Historische Vereniging, in de pauze en daarna zijn 

consumpties voor eigen rekening. 

De ledenvergadering wordt klein maar fijn gehouden, er zijn circa vijfendertig aanwezigen. 

Het jaarboekje 2017 is in wording en zal tegen het eind van mei 2018 worden bezorgd bij de 

leden. 

 

Vervolgens komt de financiële stand van zaken aan de orde. 

De cijfers over 2017 worden gepresenteerd en zijn ook terug te vinden op de website.  

2017 geeft een negatief saldo van 298 euro weer, als gevolg van problemen van de bank met 

het innen van contributie via machtigingen. Dit negatief saldo zal binnenkort worden 

ingelopen tot een positief resultaat omdat er nog 1130 euro aan contributie over 2017 via 

machtiging moet binnenkomen.  

De penningmeester legt de aanwezigen voor dat er, ingaande het jaar 2018, 20 euro ten laste 

van het budget wordt gebracht per gehouden bestuursvergadering. De ledenvergadering stemt 



hiermee in. Een aantal kritische vragen wordt door de penningmeester tot tevredenheid 

beantwoord. Inmiddels zijn er 136 leden die de contributie via machtiging afdragen.  

De contributie blijft onveranderd 10 euro per jaar. 

 

De kascommissie, bestaande uit Ans Konijn en Anja Arzoni, heeft de cijfers over 2017 

correct bevonden. De penningmeester en het bestuur wordt onder dank (ook aan de 

kascommissie) decharge verleend. 

Hiermee wordt de korte ledenvergadering afgesloten. 

 

Bestuurslid Henk Heuvelmans heeft een aantal boekjes meegenomen waarin een bloemlezing 

over de historische ontwikkeling van Waterland. Getiteld “Schatrijk Waterland”. Het is voor 

de aanwezigen te koop voor het luttele bedrag van 2 euro. Het ziet er prachtig uit en vindt 

gretig aftrek. Als er nog belangstelling is kan het bij hem besteld worden. 

 

Direct aansluitend start Hans Hellingman zijn presentatie over de historische ontwikkeling 

van de nutsvoorzieningen in Warder. 

Na een eerste inleiding wordt om 20:45 uur een half uurtje pauze gehouden. 

In de presentatie komen aan de orde: 

 

Straatverlichting in 1901 op peterolie, waarvoor twee lantaarnopstekers worden aangesteld. 

Telefoon in 1918 op het postkantoor, de eerste huisaansluitingen volgen in 1928. 

Electriciteit in start aanleg in 1914, GEB Warder aangesloten op het KEM netwerk in juli 

1916 met 150 aansluitingen. GEB Warder heeft bestaan tot september 1937, toen 

overgenomen door de PEN. 

Gas, de aanleg van een leidingnet bleek in 1926 de financiële draagkracht te boven te gaan. 

De aansluiting op aardgas kwam uiteindelijk in 1974 tot stand. 

Water, in 1916 voor het eerst besproken in 1916, maar door tegenstand in de gemeenteraad 

pas in 1930 tot stand gekomen.  

Distributieradio werd in 1928 gerealiseerd. Opgezet door Jan Hartog (caféhouder alhier) en 

zwager Cor Hottentot. 

Kabelaansluiting kwam in 1993 (via multimedia) tot stand. 

Nu in 2018 komt via trinet een compleet glasvezelnetwerk tot in de huiskamer tot stand.  

De presentatie is ook (uitgebreider) terug te vinden op de website van de Historische 

Vereniging Warder. 

Hans wordt bedankt voor zijn uitgebreide presentatie die hij om 22:30 uur heeft afgerond.  

 

Wij kijken met voldoening terug op een geslaagde bijeenkomst en danken iedereen voor 

zijn/haar komst. 

 

Het bestuur. 

 


