Verslag 3e Algemene Ledenvergadering Vereniging “Historische Kring Driemond” (HKD)
gehouden 2 april 2015 in het MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Cor Draijer, Henri Kalle, Toon Bakker, Rob Jongkind, Tjark Keijzer, Henk Niesing, Netty de Vries, Joop de
Vries, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Leny Schuitemaker (voorzitter), Jan Buurman (penningmeester), Tom Witkamp
(secretaris).
Gasten: Raymond v.d. Meer, secretaris Dorpsraad Driemond
Afwezig met of zonder bericht: Alice Draijer, Beppie Lucassen, Hans Buijs, Berthy Ram, (presentielijst aanwezig).
1. Opening ALV
Leny Schuitemaker geeft aan dat dit de derde ALV is van de vereniging Historische Kring Driemond (HKD). Een aantal
leden hebben zich afgemeld. Zij heet Raymond v.d. Meer (secretaris Dorpsraad) welkom. Raymond geeft aan dat het
bestuur regelmatig aanschuift bij verenigingen. Hij heeft zelf al eerder opmerkingen en vragen gesteld aan de HKD. Hij
wil ook graag lid worden van de HKD, hetgeen Jan Buurman ter plekke regelt.
De financiële stukken worden rondgedeeld.
2. Mededelingen en Nieuws
Er zijn geen mededelingen of nieuws.
3. Verslag 2e ALV dd. 4 april 2013
Cor Draijer merkt op dat afgesproken was dat de financiële stukken met de uitnodiging rondgestuurd zouden worden; dat
is niet gedaan door het bestuur. Het verslag wordt verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag HKD 2014
N.a.v. de bijlage waarin de schenkingen zijn opgenomen, merkt Cor Draijer op dat wij stukken in bruikleen hebben
gegeven voor de tentoonstelling “Vitrine van Zuidoost” zonder een einddatum aan te geven. Hijzelf heeft ervaringen dat
dan gemakkelijk stukken niet meer terug komen en pleit voor een einddatum. Volgens Tom Witkamp blijkt uit de
overeenkomst dat de stukken in overleg over einddatum altijd kunnen worden opgevraagd. De tentoonstelling is
permanent. De ALV geeft het bestuur de opdracht om met name de stukken van de HKD die uniek zijn terug te vragen
binnen een aantal weken. Het jaarverslag wordt verder qua tekst vastgesteld.
Leny Schuitemaker meldt dat het bestuur een brief heeft gezonden naar Stadsdeel Zuidoost waarin onze teleurstelling is
geuit over het wegraken van een door ons zorgvuldig samengestelde map met gegevens over Driemondse monumenten.
Leny blijft dit voorlopig nog volgen.
5. Samenstelling Bestuur (benoemd voor 3 jaar)
Tom Witkamp is dit jaar herkiesbaar tot april 2018. De ALV gaat hiermee akkoord en Tom dankt de leden voor het
vertrouwen.
6. Financiën:
Leny Schuitemaker meldt dat de financiële stukken voortaan ter inzage zijn op de website in het publieke deel.
a. Financieel jaarverslag 2014
Jan Buurman geeft een toelichting: het gunstige verschil t.o.v. 2015 komt doordat een groot bedrag (energie kosten 2014)
pas bekend was, en is betaald in 2015. De kascommissie: Henri Kalle en Beppie Lucassen hebben schriftelijk verslag
uitgebracht van de kas en bescheiden van HKD: “we hebben ze gecontroleerd en zijn in orde bevonden”Het financieel
jaarverslag 2014 wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld, waarmee het bestuur decharge wordt verleend voor het
financiële beleid in 2014. Henri treedt af als lid van de kascommissie Beppie blijft en Cor Draijer is bereid opnieuw
zitting te nemen in de kas commissie van 2015. Dit wordt in dank aanvaard..
b. Begroting 2015
Jan Buurman geeft toelichting: begroting is gemaakt op basis van ervaring van vorig jaar. Onze financiën voor 2015 zijn
vooral krap omdat wij niet meer leden hebben geworven. Nu zijn het er 80 (voortaan melden in het jaarverslag!) en dat
zijn er eigenlijk te weinig om de HKD goed te laten draaien. Zelf heeft Jan er 5 bij gekregen. Zoals Cor Draijer vorig jaar
ook al aangaf, wij moeten meer leden in de directe omgeving werven. Cor beaamt dat de contributie de financiële basis
moet zijn van de vereniging.
Nu moet het bestuur vanwege financiële redenen het drukken van het 2e fotoboek uitstellen, wellicht tot volgend jaar. De
verkoop van deel 3 (over Molens) gaat niet vlot. Leny hoopt dat we wellicht in het najaar toch het 2e fotoboek kunnen
uitbrengen.
Geopperd wordt dat we wat meer marketing moeten doen: bijvoorbeeld standaard melden in de boekjes dat mensen lid
kunnen worden en dat ook bij elk dorpskrant artikel melden. Wellicht een welkomstpakket maken voor nieuwe bewoners

met een HKD-boekje én een aanmeldingsformulier. Vaak weet je wel wie nieuw is in Driemond.
Misschien valt het allemaal mee, maar het bestuur begroot voorzichtig en reëel. De begroting 2015 wordt hiermee
vastgesteld.
7. Wat verder ter tafel komt
Cor Draijer merkt op dat hij in het verleden ideeën heeft geuit waar weinig mee wordt gedaan. Bijvoorbeeld een
inventarisatie maken van onze begraafplaats. In het algemeen gesteld: er zit weinig actie in onze club, de acties komen
steeds op dezelfde mensen neer. De geschiedenis leeft niet altijd; als we niet in kleine groepjes/combinaties gaan werken
aan onderwerpen, dan bloeden we dood!
Jan vult dit aan met de opmerking dat we nu de oudere mensen (80+) moeten benaderen via gesprekken om informatie te
verzamelen, want straks zijn die mensen er niet meer.
Cor zelf wil graag beginnen met kleine groep om de geschiedenis van Weesperkarspel (aan de hand van boekje deel 4)
verder uit te diepen. Hij zou graag een oproep willen doen naar alle HKD-leden om hier aan mee te doen. Het zou goed
zijn om tenminste elke 3 maanden in een rondschrijven een oproep te doen aan alle HKD-leden over interessante
historische zaken.
Onze maandelijkse bijeenkomsten moeten interessanter worden; geen bestuursvergaderingen, maar onderwerp gerichter.
Hoe kunnen wij dit bereiken????
Jan Buurman meldt namens het bestuur dat wij de buren aan de Lange Stammerdijk gaan uitnodigen voor de
eerstvolgende open zaterdagmiddag (11 april) om kennis te maken en te nemen van de spullen die wij hebben. Cor denkt
dat dit beter op een avond kan, maar legt zich neer bij dit initiatief van het bestuur. Leny zorgt dat de buren deze week
nog een uitnodiging krijgen.
8. Rondvraag
Henk Niesing meldt dat hij bij de boerderij van Van Zuijlen is geweest om naar historisch materiaal te zoeken in het
land; wordt vervolgt.
Rob Jongkind heeft op een kaart (uit 1580/1590) ontdekt dat er op de rand van Diemen/Weesperkarspel een soort
kasteeltje heeft gestaan of misschien wel een boerderij/buitenhuis.
Tjark Keijzer heeft via Google een kaart (uit 1743) ontdekt Van den landen van Utrecht met daarop het gebied van de
Bijlmer.
9. Sluiting
Leny sluit deze 3e Algemene Ledenvergadering.

Tom Witkamp, secretaris
7 april 2015
++++++++++++++

