Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring Driemond gehouden 4 april 2013 in het MatchZO te
Driemond.
Aanwezig: Alice en Cor Draijer, Greet Groenestein, Henri Kalle, Toon Bakker, Rob Jongkind, Tjark Keijzer, Berthy
Ram, Henk Niesing, Netty de Vries, Joop de Vries, Hans Buijs, Thijs de Groot, Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan
Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met of zonder bericht: Sophia Loch, Maurits Dalmulder, Triencko Boerema.
1. Opening ALV
Leny geeft aan dat dit een speciale en eerste ALV is om de vereniging Historische Kring Driemond (HKD) officieel op
te richten. Vandaar de presentielijst en een formeel uittreksel van de notulen (nodig voor de notaris).
2. Benoeming bestuur HKD
Het bestuur is al benoemd en bestaat volgens de statuten uit Leny als voorzitter, Jan als penningmeester en Tom als
secretaris. De rest van de leden zijn unaniem blij met dit bestuur!
3. Statuten HKD
De concept statuten worden unaniem door de leden goedgekeurd. De bestuursleden zullen deze ondertekenen bij de
notaris. Er moet een inschrijfformulier komen om leden in te schrijven.
4. Financiën
Er staat momenteel € 2987,95 op onze tijdelijke rekening. Er komt nog een restdeel van de Dorpsraad en de kosten van
de notaris moeten nog betaald worden. Het bestuur heeft subsidie bij stadsdeel ZO aangevraagd voor de
oprichtingskosten.
De contributie voor het HKD lidmaatschap wordt unaniem vastgesteld op €12,50 per lid en €15,00 voor echtparen.
Hiervoor krijgt men jaarlijks minimaal een boekje uit de serie, een lezing of een historische wandeling. Tevens wordt
vastgesteld dat ons nieuwe boekje € 3 gaat kosten (en dan geen lidmaatschap).
Zodra de HKD staat ingeschreven bij de KvK en wij een eigen rekening hebben, zal Jan beginnen met het innen van de
contributie bij de leden.
5. Wat verder ter tafel komt
De HKD gaat unaniem accoord dat Tom Witkamp namens de HKD in het AB van de Dorpsraad zitting neemt (Is reeds
zelf voorzitter van de Dorpsraad).
6. Sluiting ALV
Onder uitreiking van deel 1 van onze nieuwe serie Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving, sluit
Leny het offciele gedeelte van de ALV.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andere zaken
Cor en Alice gaan hun tekst over Begraafplaatsen nog aanvullen en daarnaast tekst en foto's aanleveren over het
Zandpad. Dit zal het volgende deel worden.
Er moet dit jaar nog een lezing en/of historische wandeling georganiseerd worden voor de leden.
Berthy is bezig met het correctieblad dat bij ons eerste fotoboek hoort te maken. Is volgende HKD bijeenkomst klaar.
Promotie lidmaatschap HKD en verkoop 1e deel boekje
We mogen dit doen tijdens het komende Oranjefeest (28, 29 en 30 april). Stand wat aankleden. Henk/Henri maken een
slide show voor laptop (onder voorbehoud). Toon heeft een mooie kaart met polders Weesperkarspel. Doelen waarom
lid worden HKD presenteren (uit inleiding boekje). Er moet een inschrijfformulier komen. We delen (30e) een
historische quiz uit (vragen zijn welkom bij Tom). Tjark, Cor, Berthy, Tom en Toon zullen in overleg de stand
bemannen (anderen zijn welkom). Men kan tijdens het Oranjefeest lid worden tegen contante betaling.
Cor deelt informatie uit over huize Schoutenhof (1639) de voorloper van huize Driemond. Cor gaat Hans helpen om de
buitenplaatsen verder in kaart brengen voor een boekje.
Daarnaast moeten we onze historische monumenten en aangezichten duidelijk in kaart brengen en vastleggen in
argumenten voor behoud in de toekomst, dit samen met en op voorstel van Heemschut (Cor en Tjark).
Tjark kwam stuk tegen over weigering vergunning Ammoniak fabriek, die toch doorging.
Berthy en Greet verzamelen gegevens en foto's middenstand, Leny en Tjark helpen met schrijven.
Eerstvolgende HKD bijeenkomst: 2 mei om 20.00 uur (bestuur 19.30)
Tom

