
HISTORISCHE KRING DRIEMOND 

Bijeenkomst 3 april 2014 

Aanwezig: Henry, Toon, Rob, Greet, Netty, Hans B., Thijs, Alice, Cor, Jan, Dick, Leny(vz), Tjark (not.) 

Afwezig met bericht: Berthy, Tom, Henk, Sophia,    zonder bericht: Hans S 

1. Opening: Voorzitter heet Jan verheugd weer welkom na zijn ziekbed. 

2. Mededelingen:  Geen 

3. Verslag 6 maart 2014:  Geen opmerkingen dus goedgekeurd. 

4. Financien: Stand van zaken op 29-03-2014: Betaalrekening –     157,37 Euro 

                                                                               Spaarrekening  _  3052,10  Euro 

                                                                               Kleine kas          -        68,40  Euro  

laatste bonnetjes moeten nog verwerkt worden. De verkochte hoeveelheid boekjes is nog 

niet bekend en Jan gaat de familie Bleijenberg nu even niet benaderen, wegens de 

omstandigheden in de winkel ivm de gezondheid van Gerard B . 

5. Betaling contributie:  Leden die vanaf Kerst 2013 en nu in 2014 lid zijn geworden hoeven 

voor 2014 natuurlijk niet opnieuw contributie te betalen. 

6. Algemene ledenvergadering:  wordt gehouden op 1 mei 2014. De stukken worden half april 

aan de leden toegezonden. Er zijn nu 65 leden.                         

De leden van het bestuur zijn voor 3 jaar gekozen. Aftreden en (eventuele) herverkiezing zal 

getrapt gebeuren om te voorkomen dat niet het hele bestuur in een keer aftreedt. Het 

aftreedschema is als volgt: Jan gaat dit jaar al en is verkiesbaar. Tom in 2015 (verkiesbaar) en 

Leny in 2016.   

7. Onze Historische Ruimte:  Groot succes! De voorzitter bedankt alle harde werkers die de 

ruimte mooi hebben opgeknapt. Ook de opening was een succes. Elly Niesing kreeg een 

bloemetje voor het feit dat door haar goede zorgen de ruimte in zo’n mooie staat aan ons 

werd overgedragen. Ook Robert Niesing werd met een present bedacht voor als zijn  

inspanningen met onze computer. Genoten werd er van de taarten (Tom) en de bubbels 

(Hans B). 

Nu moeten de werkgroepen ook erin aan het werk. Cor stelt voor het huis op een vaste 

middag (bijv. eens in de 14 dagen) open te stellen. Hierover gaan we in de volgende 

vergadering beslissen, en ook moet er voor het huis een schoonmaakschema komen. 

8.  Presentatie Beeldbank: Dick van Gaalen. 

Dick geeft een heldere uitleg met behulp van het geprojecteerde computerscherm over hoe 

een beeldbank werkt. 

De beeldbank heeft een publiek gedeelte, toegankelijk voor iedereen en een intern archief 



waarop je met een code moet inloggen en dat dus alleen voor leden is, bovendien ook een 

eigen (particulier) deel. 

Waar kunnen we de beeldbank voor gebruiken?: 

- Ons materiaal is zichtbaar voor de buitenwereld 

- Als wij in de “buitenwereld” zijn, bijvoorbeeld op vakantie of thuis kunnen we er ook 

naar kijken 

- Het cultureel erfgoed (van Driemond/Weesperkarspel) wordt systematisch beheerd. 

- Het is een kennisbank  (bv. voor een nieuw fotoboek) 

- Een platform voor een brede groep mensen (zal m.n. jonge mensen aanspreken) 

 Kosten zijn ongeveer 50 Euro per jaar 

2 of 3 enthousiaste mensen kunnen de beeldbank gaan verzorgen. Technisch beheer en 

functioneel beheer: een eindredacteur, deze bepaald in overleg wat er wordt opgenomen. 

Dick biedt zich aan die eindredacteur te zijn 

Reacties:  Men was enthousiast over de beeldbank :  

 Toen duidelijk was dat de groepjes gewoon op hun eigen manier verder  kunnen 

werken en dat daarna de bereikte resultaten op de beeldbank terecht zouden kunnen 

komen.  

 Dat men zelf de baas blijft over het verzamelde materiaal  en dat dat desgewenst op 

een afgeschermde plek op de beeldbank kan worden geplaatst.                    

9. Wat verder ter tafel komt: 

- Volgende vergadering beslissen we Beeldbank  JA of NEE 

- Dick wordt de nieuwe website beheerder. Hij werkt Henry in als back-up. Leny geeft dit 

door aan Sophia. 

- Rob zegt dat het fotoboek eventueel met een zachte kaft kan en minder maar dikkere 

pagina’s. hij gaat een voorstel doen (met prijzen en voorbeelden) 

- Cor zoekt nog 4 stoelen en 2 lampen voor het Historisch Huis. Jan kijkt of er iets op 

Marktplaats te vinden is en Thijs gaat het vervoeren. (klapstoelen is misschien ook 

handig want anders wordt het te vol) 

- Volgende vergadering beslissen we wanneer en hoe vaak het HH open middag heeft. 

- ALV 1 mei 2014 20.00  

Jaarstukken worden verstuurd + een inschrijvingsformulier voor nieuwe leden 

Financiële stukken liggen een half uur tevoren ter inzage 

 


