Verslag 4e Algemene Ledenvergadering van Vereniging “Historische Kring Driemond” gehouden op

7 april 2016 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen (penningmeester a.i.), Cor Draijer, Tjark
Keijzer, Rob Jongkind, Berthy Ram, Toon Bakker, Hans Buijs, Netty de Vries, Henri Kalle, Jaap Fokker,
Gerrie van Loo, Herman de Vries, Joop de Vries, Willem Griffioen, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met kennisgeving: Alice Draijer, Henk Niesing, Thijs de Groot, Dick van Gaalen, Pieter en
Corrie Bolderdijk.
1. Opening :
De voorzitter heet iedereen welkom en verzoekt de aanwezigen om de presentielijst tekenen.
Alice Draijer, Henk Niesing, Thijs de Groot, Dick van Gaalen zijn afwezig; de secretaris heeft ook bericht
van verhindering ontvangen van Pieter en Corrie Bolderdijk.
Na de ALV is er nog een “gewone bijeenkomst” (met agenda).
2. Mededelingen en nieuws
 Jan Buurman – tot dan onze penningmeester, is 29 maart 2016 overleden. Na een mooie dienst in de
kerk te Weesp, is Jan onder grote belangstelling op de begraafplaats in Driemond begraven. De
voorzitter leest het “In memoriam Jan Buurman” voor dat in de dorpskrant komt. Daarna nemen we 1
minuut stilte in acht ter nagedachtenis van Jan. Twee zoons van Jan zijn vóór de ALV langs geweest bij
het bestuur om te checken of alles goed is overgedragen.
 Cor Draijer meldt dat mevrouw Alberts (net 1 jaar lid) ook is overleden.
 De voorzitter geeft Tom Witkamp (en zijn vrouw) een bosjes bloemen, omdat hij vandaag 45 jaar
getrouwd is.
3. Verslag 3e ALV 2 april 2015
Geen opmerkingen, met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslag 2015
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Desgevraagd deelt de secretaris mee dat wij op dit
moment zo’n 120 leden hebben; gezien de totale (volwassen) bevolking van Driemond (ca. 800), is dat
best een groot aantal. Dank ook aan Dick voor zijn ICT werk en de beeldbank.
N.a.v. het verslag merkt Cor Draijer op dat wij moeten beginnen om de collectie De Wildt te laten zien
aan alle HKD-leden, door maandelijks elke donderdagavond een aantal dia’s te vertonen met een verzoek
om commentaar te geven. Dat maakt onze bijeenkomsten aantrekkelijk. Het bestuur geeft aan dat dit
inderdaad een goed idee is. Na de ALV komt het bestuur met een voorstel voor de komende maanden.





5 . Bestuur (benoemd voor 3 jaar, verlenging met 3 jaar is 1x mogelijk)
Nu Jan Buurman onze penningmeester is overleden, heeft het bestuur gezocht naar vervanging. Het
bestuur draagt Beppie Lucassen voor als nieuwe penningmeester tot 4-2019. De ALV gaat met algemene
stemmen akkoord met dit voorstel. Beppie krijgt een bos bloemen als dank dat zij direct als interim
penningmeester aan de slag ging om de financiële stukken in orde te maken en dat goed heeft gedaan.
Tom Witkamp is al benoemd als secretaris tot 4-2018.
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris: deze vraagt aan de ALV om akkoord te gaan met het
voorstel om Leny Schuitemaker als voorzitter te herverkiezen tot 4-2019. De ALV gaat met algemene
stemmen akkoord met dit voorstel.

6. Financiën: (Beppie Lucassen)
a. Financieel jaarverslag 2015:
Berthy Ram en Cor Draijer hebben als kascommissie schriftelijk verklaard dat de administratie over het
jaar 2015 in orde is bevonden. De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt met dropgeld. Cor
Draijer en Hans Buijs worden benoemd tot de nieuwe kascommissie voor 2016. Het financieel jaarverslag
wordt vastgesteld door de ALV en daarmee het bestuur décharge verleend.
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Cor Draijer spreekt wel zijn zorg uit over de financiën. De basis inkomsten komen uit de leden (120), maar
dat is nauwelijks voldoende om de vaste kosten te dekken. Laat staan boekjes uit te geven. Het bestuur
komt met voorstellen (zie 6 b).
b. Begroting 2016 :
De penningmeester licht toe: de begroting m.b.t tot fotoboek 2 is voorlopig. Eigenlijk willen wij als bestuur
750 stuks laten drukken; hier is nog uitgegaan van 500. Maar dan zou een sponsor gevonden moeten
worden die de drukkosten wil voorschieten (we hebben nog geen subsidie hiervoor, de situatie rond subsidie
van het stadsdeel is gewijzigd).
De voorzitter vraagt of er offerte is aangevraagd. Cor Draijer antwoordt dat dit is gedaan en dat 500 stuks een
kostprijs hebben van € 11,00; 750 stuks zal ca. € 9,50 per stuk gaan kosten. Cor verwacht - uit ervaring - dat
fotoboek 2 minder verkocht zal worden. Bovendien hebben we nu een beeldbank die mensen kunnen
raadplegen. Toch blijft het boek wenselijk.
De verkoopprijs zal zodanig moeten zijn dat de HKD er minimaal € 5,00 per boek van ontvangt om de
continuïteit van de vereniging en het uitbrengen van boekjes te borgen. Wellicht is voorinschrijving een optie
(is veel administratie). Het bestuur zal dit verder onderzoeken, eventueel met inschakeling van enkele leden.
Tom Witkamp stelt voor andere Historische Kringen (o.a. Weesp en Diemen) in te schakelen bij de verkoop.
Andere voorstellen bestuur om het begrotingstekort te dekken:
 Verhogen contributie voor 2017: tot € 15 pp (was 12,50) en tot € 17,50 per echtpaar. De ALV gaat
hiermee akkoord.
 Leden die niet op fietsafstand wonen moeten voortaan porto van € 5,00 betalen voor hun boekjes; zelf
ophalen mag natuurlijk ook. De ALV gaat hiermee akkoord.
 De Anbi-status aanvragen (Leny); dan kunnen particulieren en bedrijven hun gift aftrekken van de
belasting en wel tot 125% omdat we een culturele Anbi zijn. De ALV gaat hiermee akkoord.
 Koffie maandelijkse bijeenkomsten in MatchZO laten betalen; omdat dit niet zoveel oplevert en dit de
gezelligheid raakt, zien we hier van af.
 Sponsoren zoeken (iedereen graag actief op zoek gaan) en de huidige leden vragen om extra financiële
steun. Cor Draijer heeft in het verleden succes gehad met een actie via een brief (en een stuiver).
 Huize Historica niet meer gebruiken: is onze grootste kostenpost. Dit vindt de ALV geen oplossing. We
moeten Huize Historica juist meer gaan gebruiken.
De begroting wordt verder vastgesteld door de ALV. Ook de penningmeester krijgt dropgeld.
7. Wat verder ter tafel komt
Leny Schuitemaker: de Historische Kring Diemen heeft mooie folder gemaakt; wij zouden ook zo’n folder
kunnen maken, als we hier een sponsor voor vinden, waarmee we wellicht weer sponsoren kunnen
interesseren. Volgens Rob Jongkind kan je dit vrij eenvoudig via Vistaprint maken tegen redelijke drukkosten.
De voorzitter vraagt Henri Kalle of hij zich op wil werpen als beheerder fotoarchief, conform voorstel van Dick
van Gaalen. Henri denkt hierover nog na.
8. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
9. Slot
De voorzitter sluit deze 43 Algemene Ledenvergadering.

Tom Witkamp, secretaris HKD
April 2016.
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