
VERSLAG BIJEENKOMST “HISTORISCHE KRING DRIEMOND” VAN 1 DECEMBER 2016 

AANWEZIG: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen (penningmeester), Netty de Vries, Toon Bakker, Jaap 
Fokker, Rob Jongkind, Henk Niesing, Tjark Keijzer (notulant) 
AFWEZIG (met bericht): Tom Witkamp, Thijs de Groot, Berthy Ram, Henri Kalle, Gerrie van Loo, Hans Buijs,  
 
 2. MEDEDELINGEN: 

 Tjark heeft nog geen bericht van Jouke van de Werf m.b.t de inventariswandeling voor de woningen van 
Driemond. Wel gaan hij en Cor de wandeling alvast voorbereiden. 

 We doen niet mee met het lopend buffet in januari georganiseerd door de dorpsraad. Geen belangstelling 
en te duur. 

 Leny roept iedereen op om op 17 december mee te lopen met de lichtjeswandeling en/of mee te doen met 
de kerstborrel. 

 
3. VERSLAG BIJEENKOMST 3 NOVEMBER 2016: 
Leny heeft de ANBI-status aangevraagd maar nog geen reactie gekregen. Het is een zg. culturele status als goed doel. 
De mogelijkheid om als gever 125% belastingaftrek te krijgen wordt per 1-1-2017  100%. 
 
4. BOEKJE MIDDENSTAND RESULTAAT EN REACTIES: 
De verkoop loopt goed en er zijn verscheidene enthousiaste reacties. Mevr. Van der Spek had bezwaar gemaakt 
tegen het feit dat hun winkel niet in het boekje was opgenomen. Maar dat kon ook niet omdat die niet voorkwam in 
het gedicht van J. Millenaar uit 1948. Dit omdat zij pas van af 1956 hun  winkel hadden. Waarschijnlijk komt haar 
verhaal + foto in het fotoboek. 
Beppie en Tjark hebben de boekjes rondgebracht, Jaap neemt de laatste in Abcoude mee. 
 
5. FOTO-EXPOSITIE ETC: 
Was een succes; iets meer dan 50 bezoekers. Twee nieuwe leden. Deze manier om een nieuw boekje te 
introduceren is voor herhaling vatbaar. Avondopenstelling heeft weinig zin (3 bezoekers) maar wel de 
zaterdagmiddag. Er moet meer ruchtbaarheid aan een expositie worden gegeven, dat kan als eerder bedacht is 
wanneer een expositie plaats vindt. 
 
6. VOLGEND BOEKJE: 
Dit zal over de Verenigingen gaan en de dames van deel 6 willen graag aan de slag met het nieuwe boekje. 
 
7. FOTOBOEK: 
Rob heeft een offerte gekregen en bij afname van 500 exemplaren zouden de drukkosten op 5,80 Euro komen. Bij 
1000 zakt de prijs : Rob vraagt een nieuwe offerte aan voor 1000 stuks. Hans doet de voorfinanciering. Tom is bezig 
subsidie aan te vragen. Intekenen op het boek lijkt teveel administratie te geven.  
We kunnen de Dorpsraad vragen een aantal exemplaren af te nemen die zij kan gebruiken als presentexemplaar bv. 
voor nieuwe bewoners. Henk en Rob gaan nogmaals naar de inhoud kijken, dan kijkt Leny nog naar de tekst. De 
bedoeling is dat het boek voor de jaarwisseling is afgerond en dan voor Koningsdag kan verschijnen.  
De kleur van het fotoboek moet anders zijn dan de groene reeks. Rob laat enige voorbeelden zien. Er wordt nog 
nagedacht over een ledenprijs. 
 
8. CONTRIBUTIE 2016: 
Beppie heeft nog 2 niet betalenden  (er is 2x door dezelfde persoon betaald waardoor de naamgenoot nog niet heeft 
betaald) wordt aan gewerkt. De contributie is in 2017  15,00 Euro p.p., geen (echt-)parenprijs meer. 
 
9. RONDVRAAG: 
Mevr. Bergsma heeft een super 8 film over HBNO (ver. Uit de Hoge Bijlmer)kunnen we daar iets mee?   
Henk laat een aantal mooie foto’s rondgaan waaronder een van de vader van Jan Buurman en het graven van het 
Merwedekanaal. 
 
10.SLOT 
Het was een select gezelschap en de nazit  was gezellig. 
  


