Verslag bijeenkomst Historische Kring Driemond (HKD)gehouden op 6 juni 2013 in het MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Alice en Cor Draijer, Henri Kalle, Greet Groenestein, Berthy Ram, Henk Niesing, Netty de Vries, Thijs de
Groot, Rob Jongkind, Hans Buijs,Toon Bakker, Tom Witkamp (waarnemend voorzitter).
Afwezig met of zonder bericht: Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Tjark Keijzer, Sophia
Loch.
Opening
Tom opent de bijeenkomst. Leny en Tjark hebben een kaart (ouwe Lap) gestuurd die rond gaat. Jan zit in China. Verder
iedereen aanwezig.
Mededelingen
– Henri's vrouw is overleden; Henk en Tom zijn naar de begrafenis geweest.
– Stadsdeel ZO heeft ons verzoek om subsidie afgewezen. De oprichting zien zij niet als aktiviteit waarvoor subsidie
gegeven wordt.
– Prijsvraag is niet volgens afspraak gejureerd. Cor had zich aangeboden, maar Tom had alles al voorbewerkt; volgende
keer moet dat anders.
– Er zijn ca. 60 boekjes verkocht (aan Bleijenberg in totaal 125 geleverd; Cor en Alice nemen nu 10 boekjes mee, Greet
heeft 5 boekjes meegenomen).
– Hoeveel leden we hebben is niet duidelijk, omdat Jan weg is. Zodra hij terug is, maken we de balans op. Tevens maken
we een financieel overzicht voor de volgende bijeenkomst. De Dorpsraad heeft al de HKD-gelden overgemaakt.
– Gesprek gehad met Evert van Voskuilen en Netty Droog (die opdracht heeft gekregen om historie van Zuidoost in
kaart te brengen). Hij komt 4 juli om 20.00 uur bij de HKD-bijeenkomst. Hij heeft ook een notitie gegeven die ik mee zal
sturen met dit verslag.
– Berthy heeft het correctieblad gemaakt dat bij ons eerste fotoboek hoort te maken. Staat in de dorpskrant
– correcties moeten ook op website komen, die ook actueel gemaakt moet worden.
Historische rondwandeling Lange Stammerdijk (afgesproken met leden bij aanmelding)
Nieuwe datum geprikt: zaterdag 7 september 2013 tussen ca. 14.00 en 16.00 uur. Na afloop koffie/thee in MatchZO.
Werkgroepje: Cor, Henk, Henri, Berthy en Jan werken dit verder uit. Alle leden krijgen bericht. Komt ook stukje in
Dorpskrant juli (Tjark).

Eerstvolgende HKD bijeenkomst: 4 juli om 20.00 uur (bestuur 19.30)
(o.a. gesprek met Evert van Voskuilen en het financieel- en ledenoverzicht)

Tom

Aktiepunten:
– laptop of los tv-scherm voor HKD-presentaties
– Nadenken over wie het beheer van ons historisch archief op zich gaat nemen
– 1 of 2 verrijdbare HKD-kasten
– ledenoverzicht
– financieel overzicht
– actualiseren website

