Verslag Algemene Ledenvergadering Historische Kring Driemond gehouden 5 maart 2015 in de
MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Cor Draijer, Henri Kalle, Toon Bakker, Rob Jongkind, Hans Buijs, Thijs de Groot, Dick van
Gaalen, Beppy Lucassen, Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met bericht: Leny Schuitenmaker, Tjark Keijzer, Netty de Vries, Henk Niesing, Berthy Ram
Er is vooraf geen agenda gemaakt hetgeen Cor Draijer betreurt i.v.m het je in de geest kunnen voorbereiden.
De volgende zaken kwamen ter tafel.
1. Making of Zuidoost (Bijlmermeer Vitrine van Zuidoost)
12 maart / 16:30 is de opening waarvoor we een uitnodiging hebben ontvangen. Tom gaat in ieder geval ivm
het geven van een interview. Dick heeft zich ook aangemeld. Anderen kijken nog of ze gaan.
2. Jaarstukken ivm alg. ledenvergadering
Deze zijn in de afrondende fase. In de aankondiging zal worden aangegeven dat ze 1/2 uur voor het begin van
de vergadering ter inzage zullen liggen. Tevens zullen ze ingekeken kunnen worden op het besloten deel van
de website.
3. Verzetsmonument
Tom geeft een overzicht van de geplande activiteiten rond het verzetsmonument (beeld gemaakt door Hubert
van Lith) op de Begraafplaats Driemond. Op 15 april om 11.00 zal daar een formele plechtigheid plaatsvinden.
Een leidend thema is vrijheid als een kostbaar goed dat het waard is om te verdedigen, zo nodig door je te
verzetten. Wij zijn door de organisatie (4-5 mei Comité) benaderd om daarin te participeren. Tom zit samen
met andere partijen zoals de Dorpsraad in de werkgroep. Hij heeft de scholen benaderd om te kijken of zij mee
willen doen, doch die kunnen dat niet meer inpassen in hun lopende programma’s.
Cor geeft aan dat ie liever zou zien dat het een algemene herdenking wordt, dus niet alleen het verzet.
Jan geeft suggestie mee om familieleden van gesneuvelden (Balder) een krans te laten leggen. Verhalen vanuit
de HKD zijn welkom.
4. Boekje deel IV (Salomonsboekje)
Boekje is klaar voor productie het wachten is op een gunstig moment.
Tijdens de hierop volgende discussie bleek dat dit boekje niet gezien moet worden als een “normaal” onderdeel
van de serie, dat is deel V over de Buitenhuizen. Het Salamons boekje moet gezien worden als studiemateriaal,
een onderdeel van onze bibliotheek. Cor wil een groep formeren (via oproep in dorpskrant?) en het boekje als
lesmateriaal gebruiken. Als zodanig vertegenwoordigt het een kostenpost zonder inkomsten.
Boekje deel 5 (over Buitenplaatsen) wordt straks gratis aan al onze leden versterkt.
Het bestuur gaat nadenken over uitbrengen van boekjes in relatie tot begroting en middelen.
5. Werkzaamheden Geinbrug
Een inwoner van Driemond (Raymond v.d.Meer) maakte ons erop attent dat onze website genoemd wordt als
informatiebron in het archeologisch veldrapport dat deel uit maakt van de stukken die horen bij de
bestemmingsplanwijziging die nodig is ivm de reconstructie van het kruispunt met de Provinciale Weg. Hij
vond dit leuk en deed de suggestie om in een van onze publicaties eens aandacht te schenken aan de
geschiedenis van dit kruispunt. We vragen of Tjark een stukje wil voorbereiden voor de krant (en ook op onze
site).
6. Verslag vorige vergadering
Er waren geen op- of aanmerkingen.
Cor vertelt over verzamelen van informatie over zondagsschool aan het Gein. Hij laat een foto met mensen
zien. Jan weet daar ook veel over.
Cor zou graag met overheadsheets willen werken.
Verder geen bijzonderheden.
Dick heeft notulen gemaakt; Tom wat aanvullingen.

