
VERSLAG BIJEENKOMST “HISTORISCHE KRING DRIEMOND” VAN 5 JANUARI 2017 
AANWEZIG:  Leny Schuitemaker, Beppie Lucassen, Netty de Vries, Berthy Ram, Hans Buijs, Henry Kalle, 
Tjark Keijzer (not). AFWEZIG (met bericht): Tom Witkamp, Gerrie van Loo, Toon Bakker, Jaap Fokker.  
 
2. MEDEDELINGEN:  

 Iedereen kan naar het lopend buffet in de Matchzo op 13 jan. Beppie gaat toch namens ons koken. 
We betalen geen bijdrage. 

 Aanvraag Anbi-status: De statuten moeten aangepast worden: er staat dat bij opheffing van de 
vereniging het batig saldo naar een soortgelijke vereniging gaat. Daar moet de vermelding bij: “Met 
Anbi-status”. De notaris gaat dit kosteloos veranderen maar de ledenraad beslist. Voor de wijziging 
vindt een extra ledenvergadering plaats . Dit gebeurt op 18-01 in het HH. De helft van het aantal 
leden zou dan aanwezig moeten zijn. Omdat het niet de verwachting is dat dit aantal gehaald wordt 
(de uitnodiging is ook pro-forma) moet er binnen 16 dagen nog een vergadering gehouden worden 
(op 2-02-17, onze reguliere vergadering in de Matchzo). De eis van 50% aanwezigen vervalt dan. 
Wel moet 2/3 instemmen met de wijziging.   Een en ander moet vastgelegd worden in een verslag. 
De voorzitter is op 18-1 in Huize Historica.  

 Berthy gaat een paar weken op vakantie, is er volgende keer niet 
    
3. VERSLAG 1-12-16: Familie van der Spek moet familie Spek zijn en de naam wordt wel degelijk genoemd 
in het boekje Middenstand. 
4. BOEKJE MIDDENSTAND: De E-Krant van Zuidoost heeft een kort stukje gewijd aan het boekje. Echo, 
Parool en Weesper Nieuwsblad hebben niet gereageerd. 
5. WERKGROEP WONEN: Beppie L. hoorde er ook bij. Thijs en Jaap zijn afwezig, punt schuift door. 
6. VOLGEND BOEKJE: VERENIGINGEN: Beppie, Netty, Berthy en Leny pakken dit op: bijeenkomst van deze 
werkgroep op 7 februari, ½ 8 Huize Historica 
 
7. FOTOBOEK EN SUBSIDIE RABOBANK:  
Het fotoboek is zo goed als klaar. Rob en Leny hebben er nog naar gekeken en ook met Henk moet er nog 
een laatste contact komen. Bedoeling dat het in maart gedrukt gaat worden zodat we het in april op 
Koningsdag, bij het brandweerfeest etc kunnen gaan verkopen. De verkoopprijs wordt € 15,- . Hans krijgt 
een seintje als het geld nodig is. Het bestuur gaat nog overleggen over het aantal: 500 of 1000. Ook gaan 
we kijken of de boekwinkel in Weesp het wil verkopen 
De aangevraagde subsidie bij de Rabobank betreft projecten. Er is bericht van de bank dat we een 
aanvraag kunnen doen bij het cultuurfonds van de RABO bank. Dit gaan Leny en Beppie doen: is nog een 
hele klus. De RABO wordt dan  in het voorwoord van het boek bedankt. 
 
8. RONDVRAAG: 

 Henry gaat samen met Netty het Open Huis doen op 14 januari. Netty krijgt de sleutel van Beppie.  

 Hans krijgt  deel 3 van het groene boekje  

 ALV op 6 april 

 Probleem: Als je kijkt naar onze inkomsten betalen we naar verhouding erg veel voor huize historica 
€ 65,- p.m. terwijl we er nauwelijks zitten: 1 à 2x per maand. We gaan de stookkosten beperken: 
geiser uit, thermostaat op 5, maandelijks wordt gas en licht genoteerd.  

 boekjes bij de kaasboerin weghalen (Tjark)liggen te lang en zien er niet uit 

 Misschien kan Henk een boekje cadeau doen bij verkoop auto?  

 De nieuwe printer blijkt onder in een kast te staan; leny neemt contact met Dick op over de 
aansluiting en installatie 

 afmelden voor vergadering voortaan svp  via de e-mail 
 
Slot : ondanks klein clubje was de nazit erg gezellig 

 
 


