Jaarverslag Historische Kring Driemond 2016
Inleiding
2016 begon, nog voor de vorige ledenvergadering, met het overlijden van onze penningmeester Jan
Buurman op 29 maart 2016. Jan was een gedreven penningmeester en de drijvende kracht achter het werven van nieuwe HKD-leden en het innen van de jaarlijkse contributies. Hij had een goed geheugen voor hoe
het vroeger was en ging. Met plezier verzorgde hij in oktober 2015 nog zelf een wandeling langs het Gein
naar het zondagsschooltje. We missen hem als een betrokken bestuurder die met hier en daar een relativerende opmerking onze bijeenkomsten opvrolijkte maar ook streng op de penningen was.
Gelukkig vonden we Beppie Lucassen bereid om de nieuwe penningmeester te worden.
Eind 2016 hadden wij 120 leden.
ANBI-status
Eind 2016 heeft de voorzitter de ANBI-status (cultureel) voor onze vereniging aangevraagd. Giften zijn voor
schenkers extra aftrekbaar. Op dit moment (feb 2017) wachten we op de beslissing van de belastingdienst.
Voor het aanvragen van de ANBI-status was een beleidsplan nodig en moesten allerlei gegevens op de website openbaar zijn.
ALV
Elk jaar in april/mei is er de Algemene Ledenvergadering, de leden krijgen een uitnodiging per email; leden
zonder email krijgen een uitnodiging in de bus.
Bijeenkomsten
Een kerngroep van 15-20 actieve leden komt elke eerste donderdag van de maand bij elkaar in het dorpshuis (MatchZO). Naast het serieuze werk is het ook gezellig en drinken we na elke bijeenkomst meestal
samen een glaasje. De kerngroep is in 2016 10x bij elkaar geweest.
Doorlopend – dus ook in 2016 – wordt er historisch materiaal verzameld via interviews, foto's, boeken,
schenkingen, etc.; veel bewoners kwamen reeds met foto's, boeken en diverse voorwerpen (zie bijlage:
schenkingen).
In werkgroepverband zijn leden van de kerngroep bezig foto’s en informatie te verzamelen over onderwerpen als: de Middenstand, de Lange Stammerdijk en Wonen in Driemond.
Publicaties
Elke maand verschijnt in de Dorpskrant Driemond een historisch artikeltje van de hand van Tjark Keijzer.
Tweewekelijks zorgt Dick van Gaalen voor een plaatje met korte toelichting uit de collectie Jaap de Wildt in
de ECHO Zuidoost.
Onze website wordt goed bezocht, mede dankzij onze beeldbank. Bij minstens 100 afbeeldingen van de collectie Jaap de Wildt hebben mensen aanvullend commentaren geplaatst.
Om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten en vorderingen van de kerngroep, hebben wij in
april 2016 nieuwsbrief 5 én in oktober 2016 nieuwsbrief 6 naar alle leden gezonden.
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In 2016 verscheen het vijfde deeltje (deel 6) in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en
haar omgeving” over “Middenstand in Weesperkarspel – Levensmiddelen”, gemaakt door Berthy Ram,
Netty de Vries, Beppie Lucassen en Leny Schuitemaker; Tom Witkamp verzorgde de lay-out, Rob Jongkind
de omslag. Een foto expositie over de middenstand in Huize Historica ondersteunde de publicatie van deel
6 en werd goed bezocht.
Onze boekjes worden steeds enthousiast verkocht door de firma Bleijenberg. De prijs van deel 6 is € 4,-.
Ons fotoboek 1 al geruime tijd uitverkocht. Toch hebben wij het voor geïnteresseerden mogelijk gemaakt
om dit boekje digitaal in te zien via onze website. Uiteraard ligt in Huize Historica ook een exemplaar ter
inzage. Fotoboek deel 2 is in de maak en zal in april 2017 uitkomen.
Activiteiten
Huize Historica! Open dagen
Huize Historica is open voor publiek op elke 2e zaterdag van de maand, tussen 14.00 en 16.00 uur.
Diverse ideeën zijn geopperd om meer mensen naar Huize Historica te trekken, maar er zijn er niet veel
mensen geweest. Af en toe komen werkgroepjes daar samen om onderwerpen voor boekjes te bespreken.
Toch is een eigen plek belangrijk voor een historische kring, ook al stijgen de vaste kosten van de HKD zorgwekkend. De ALV heeft besloten het pand zo lang als mogelijk te blijven gebruiken. Wij hebben in 2016 tevergeefs naar nieuwe fondsen hiervoor gezocht.
Website en beeldbank. (zie: www.historischekringdriemond.nl ).
Onze website is door Dick van Gaalen geheel bijgewerkt en geactualiseerd om op verschillende manieren te
gebruiken. Via de verzamelde beeldbanken kan iedereen op zoek gaan naar historische afbeeldingen en
informatie over Weesperkarspel, Geinbrug of Driemond.
Wij zoeken nog een Web/fotobeheerder als reserve naast Dick, maar ook iemand die het op zich wil nemen de bijna 4000 foto’s en dia’s die we bezitten te rubriceren en structureren.
Het plan om af en toe dia-avonden te organiseren is nog niet opgepakt maar biedt kansen voor 2017.
Cor en Alice Draijer
Cor Draijer heeft halverwege 2016 aangegeven te stoppen met het aanwezig zijn bij de maandelijkse bijeenkomsten. Voor vragen blijft hij altijd bereikbaar en beschikbaar. Cor en Alice Draijer zijn belangrijk geweest op onze bijeenkomsten en hebben met hun kennis en herinneringen veel invloed gehad op de Historische Kring Driemond. De eerste HKD-boekjes zijn door beiden geschreven. Besloten is om hen tijdens de
ALV 2017 tot erelid te benoemen.
Herdenkingsplechtigheid begraafplaats Driemond 14 april 2016
Op verzoek van het 4/5 mei Comité Zuidoost en met medewerking van de Dorpsraad Driemond, heeft de
HKD een bijdrage geleverd aan de invulling van deze jaarlijkse herdenking van slachtoffers van oorlogen
(WO II en Indonesië).
Het bestuur van de Historische Kring Driemond.
Contactgegevens Historische Kring Driemond
Het secretariaatsadres is: Leghornstraat 9, 1109 BW Amsterdam ZO (Driemond).
Het emailadres is: info@historischekringdriemond.nl
Onze website is www.historischekringdriemond.nl
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Bijlage:

Schenkingen aan de Historische Kring Driemond

Onderstaande schenkingen hebben we het afgelopen jaar mogen ontvangen,
met dank aan de gulle gevers:
Hans Buijs

:

artikel over interieur huize Schoonoord uit Volksrant magazine en
een boek over de oorlog in Gooi - , Eem - en Vechtstreek.

Henk Gijzen

:

asbak met wapen Weesperkarspel en tegel 100 jaar christelijk onderwijs

Dien Boshuizen :

een theelepeltjes met wapen + een haakje om schoenknopen in lusjes te doen

Mevr. H. Eijkelenboom : 2 boekjes van Sluijs en 1 theelepeltje met het wapen van Weesperkarspel.
Netty de Vries :

foto parlevinker op het kanaal;
diploma uit 1955; gym-oorkonde 1985/1986;
boek met absentielijsten Openbare school Provinciale weg.
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