“Verslag” bijeenkomst kerngroep “Historische Kring Driemond” van 3 november 2016 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Tjark Keijzer, Henri Kalle, Henk Niesing, Toon Bakker, Gerrie van Loo,
Beppie Lucassen (penningmeester), Rob Jongkind, Thijs de Groot, Jaap Fokker, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig: Hans Buijs, Netty de Vries, Berthy Ram, Dick van Gaalen.
1. Opening
Berthy, Hans en Netty zijn verhinderd. Hans vanwege Wim die opgenomen wordt. Dick heeft aangegeven alleen deze
bijeenkomsten bij te wonen als er iets speelt waarbij hij betrokken is, maar vragen stellen kan altijd.
2. Mededelingen
- Tom meldt dat 17 december a.s. opnieuw de kerstwandeling en kerstborrel worden gehouden; het zou leuk zijn als
Huize Historica ook verlicht is.
- Tjark en Cor gaan samen met deskundigen een schouw doen naar historische panden in Driemond.
- Nieuwsbrief stadsarchief: downloaden van beeldmateriaal is nu gratis!
- Bestuur(Leny) heeft ANBI-status (cultureel) voor onze vereniging aangevraagd met terugwerkende kracht; giften zijn
voor schenkers extra aftrekbaar. Voor de aanvraag is wel nodig dat wij een beleidsplan hebben. Leny heeft de
kerngroep leden een concept beleidsplan toegezonden. Ieder aanwezig gaat accoord met de inhoud. Ook onze
website moet toegankelijk zijn voor iedereen, o.a. voor wat betreft de financiële situatie.
- Beppie gaat naar een informatie avond over de nieuwe subsidieregeling die per 1 oktober van kracht is geworden.
- Leny meldt dat net bekend is geworden dat de stadsdeelbestuurscommissies worden opgeheven.
3. Verslag vorige bijeenkomst (6 oktober)
N.a.v. verslag merkt Tom op dat er nog geen foto archief beheerder is. Rob vraagt wat dat inhoudt: het ordenen van
o.a. foto’s Henk op dezelfde wijze als bij collectie De Wildt is gedaan.
4. Boekje deel 6 over Middenstand (1)
Tom heeft boekje gemaakt en overgedragen aan Rob. Ligt inmiddels bij de drukker (400 ex); gaat €4.00 per stuk kosten
en wordt uitgereikt op 18 en 19 november in Huize Historica.
5. Foto expositie HKD in Huize Historica
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november houden we in Huize Historica een foto expositie en wellicht een aantal spullen
over de Middenstand. Tevens wordt ons boekje Middenstand (1) aan leden (gratis) en niet-leden (€4.00) uitgereikt.
Gerrie en Henri zijn bereid mee te helpen met Leny, Tjark en ?).
6. Welke verenigingen zijn/waren er in Driemond (e.o.)
Leny noteert op flipover alle verenigingen die de kerngroep leden opsommen. Netty heeft ook een lijst (Tom zal deze
samenvoegen in één lijst die naar de kerngroep leden wordt gezonden).
7. Mogelijke volgende boekjes
In beleidsplan staat al: boekjes over Middenstand, over Lange Stammerdijk en over Verenigingen.
Tom stelt voor het geplande boekje over Wonen meer te richten op het bestaan van De Goede Woning (die een mooi
tijdsbeeld geeft, nu er plannen zijn om op te gaan in een andere woningcorporatie). Tevens stelt hij voor om –
eventueel in samenwerking met de Dorpsraad – een boekje over 50 jaar Dorpsraad te maken.
8. Contributie 2016
21 leden hebben nog niet betaald/overgemaakt. Bestuur zal deze leden bellen.
9. Rondvraag
- Rob stelt voor de dia’s van Toon te scannen met hulp van Henri. Toon zal ze eerst voorsorteren in HH
10. Sluiting: Leny sluit de bijeenkomst.
Volgende open huis: zaterdag 12 november – 14.00 uur in Huize Historica
Speciale open huis: vrijdag 18 november en zaterdag 19 november: foto expositie Middenstand
Volgende HKD bijeenkomst: donderdag 1 december – 19.30 uur in MatchZO

Tom.

