Verslag bijeenkomst “Historische Kring Driemond” (HKD) van 4 september 2014
in het MatchZO te Driemond
Aanwezig: Dick van Gaalen, Berthy Ram, Toon Bakker, Alice en Cor Draijer, Rob Jongkind, Henk
Niesing,Netty de Vries, Henri Kalle, Jan Buurman, Hans Buijs, Beppie Lucassen (penningmeester), Tom
Witkamp (secretaris).
Afwezig: Thijs de Groot, Leny Schuitemaker, Tjark Keijzer.
Opening bijeenkomst
Onze voorzitter is met vakantie. Tom neemt haar waar. Hij merkt op dat er een dilemma is. Hij wil niet dat
de bijeenkomst een vergadering is, maar de structuur dwingt vaak tot vergaderen. Hij stelt voor dat de
mededelingen van het bestuur het officiële vergaderpunt is, maar daarna zijn de onderwerpen leidend: naam
HKD huis, fotoboek 2 en het gebruik beeldbank bij de totstandkoming van fotoboek 2 (presentatie Dick) en
overige zaken.
Mededelingen Bestuur
– concept subsidie aanvraag Rabo fonds is bijna afgerond.
– besluit bestuur: de lezing in oktober is gratis voor leden of mensen die ter plekke lid worden (na betaling
contributie). Alle anderen geïnteresseerden betalen € 2,50 en de consumpties zijn voor eigen rekening.
– MatchZO bestuur wil vanaf 15 september elke maandagavond de buurthuisruimte ter beschikking stellen
voor Zumba lessen tussen 20.00 en 21.00 uur. Wij moeten óf een andere tijd kiezen óf een andere dag óf
bijeen gaan komen in het HKD huis. Ik heb Bep een alternatief genoemd voor Zumba lessen: het IJsclub
gebouw, maar we moeten er rekening mee houden dat Zumba voor gaat.
– Jan vraagt een aantal dames te helpen met het innen (checken) van de contributie bij leden die geen
computer gebruiken.
ONDERWERPEN
Naam nieuw onderkomen
Met algemene stemmen van de aanwezigen kiezen wij er voor Huize Historica als naam voor het HKDhuis. Het bezwaar van verbastering in de volksmond is niet doorslaggevend. Er zal een bord gemaakt
worden dat achter het raam kan staan.
Fotoboek 2 en beeldbankgebruik
Rob heeft al een voorselectie gemaakt en alle foto's zodanig bewerkt dat de afdruk kwaliteit zo hoog
mogelijk is. Aanvullingen zijn welkom en de teksten moeten worden gemaakt.
Dick vraagt wat de uitgangspunten zijn, welk thema. Hij heeft een schema gemaakt (en gemaild) waarin hij
aangeeft dat bij de selectie foto's, bij het schrijven van bijschriften en bij het bepalen van de volgorde er
heel goed gemeenschappelijk gewerkt kan worden via de beeldbank (gesloten deel). Hij zal een eenvoudige
instructie maken om de werking daarvan te demonstreren, zodat iedereen met een PC daarmee kan oefenen.
Overige zaken
– Verzoek van Jules Rijssen (i.v.m. tentoonstelling The making of Zuidoost) om materiaal voor de
tentoonstelling. Tom en Henri gaan dinsdag 9 sept. met hem praten in Huize Historica
– Mail Louis Firet met verzoek om historische info over “De Vink” aan het Gein. Cor zal dit behandelen.
– Uitnodiging aan leden voor lezing in oktober gaat 15 september uit (Tom en Jan)
– Tom heeft tekst en foto's boekje deel 3 over Molens ontvangen. Hij zal tekst nog met Toon afstemmen en
gaat dan aan de slag.

Attentie: Eerstvolgende HKD bijeenkomst wordt donderdag 2 oktober, om 20.00 uur.
de plaats waar wordt nog doorgegeven!!!!!!
Tom.

