Jaarverslag Historische Kring Driemond 2017
Inleiding
In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen
die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag
wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting.
In het verslagjaar 2017 werden Cor en Alice Draijer tot ereleden van onze vereniging benoemd, vanwege hun grote
verdiensten voor de Historische Kring Driemond. Eind 2017 telden wij 109 leden.
ALV 2017
Elk jaar in april/mei is er de Algemene Ledenvergadering, de leden krijgen een uitnodiging per email; leden zonder
email krijgen een uitnodiging in de bus.
Een van de oplossingen om aan financiële middelen te komen is het verkrijgen van de culturele ANBI-status, waardoor het mogelijk wordt om een schenking te doen aan de HKD. Het bedrag is voor 125% aftrekbaar van de belastingen voor particulieren en voor 150% voor ondernemingen. Doordat we een culturele ANBI zijn mogen de ontvangen
bedragen alleen aan een cultureel doel besteed worden. Hiervoor was een statutenwijziging via de notaris nodig die
met 2 extra ALV’s formeel is uitgevoerd.
Bijeenkomsten
Een kerngroep van 15-20 actieve leden komt elke eerste donderdag van de maand bij elkaar in het dorpshuis
(MatchZO). Naast het serieuze werk is het ook gezellig en drinken we na elke bijeenkomst meestal
samen een glaasje. De kerngroep is in 2017 11x bij elkaar geweest.
Doorlopend – dus ook in 2017 – wordt er historisch materiaal verzameld via interviews, foto's, boeken, schenkingen, etc.; veel bewoners kwamen met foto's, boeken en diverse voorwerpen naar ons (zie bijlage: schenkingen).
In werkgroepverband zijn leden van de kerngroep bezig foto’s en informatie te verzamelen over onderwerpen als: de
Middenstand, de Lange Stammerdijk en Wonen in Driemond.
Voor 2018 is besloten dat het onderwerp voor onderzoek en het nieuwe boekje “Wonen in Driemond” wordt, dit
gaat samenwerking met De Goede Woning.
Publicaties
Elke maand verschijnt in de Dorpskrant Driemond een historisch artikeltje van de hand van Tjark Keijzer.
Tweewekelijks zorgt Dick van Gaalen voor een plaatje met korte toelichting uit de collectie Jaap de Wildt in de ECHO
Zuidoost. Onze website wordt goed bezocht, mede dankzij onze beeldbank. Uit de website gegevens blijkt dat in
2017 meer dan 33.000 keer “geklikt” werd op onze site.
Om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten en vorderingen van de kerngroep, hebben wij in
april 2017 nieuwsbrief 7 (over nieuwe fotoboek en ANBI-status) naar alle leden gezonden.
In 2017 verscheen een nieuw deeltje (deel 7) in de serie: “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving” over “Verenigingen in Driemond (1)”, gemaakt door Berthy Ram, Netty de Vries, Beppie Lucassen en Leny
Schuitemaker; Tom Witkamp verzorgde de lay-out, Rob Jongkind de omslag. Het boekje werd met een expositie over
verenigingen en met gezang (van oude liedjes) gepresenteerd in ons Huize Historica.
In het kader van de landelijke Open Monumentendagen werd een foto expositie over grote bedrijven in en nabij
Driemond (Sluis-, Otten- en Gaasp-fabriek) in Huize Historica gehouden met attributen van Sluis. Ca. 50 mensen kwamen langs. Ook Thijs de Groot deed mee met zijn aannemersbedrijf van meer dan 100 jaar.
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Verkoop Boekjes
Ons fotoboek 2 is in april 2017 uitgekomen, met een ruime oplage van 1000 exemplaren. Mede dankzij de bijdrage
van de RABO bank in de drukkosten en de inzet van vrijwilligers is dit gelukt.
Het eerste fotoboek is al geruime tijd uitverkocht. Toch hebben wij het voor geïnteresseerden mogelijk gemaakt om
dit boekje digitaal in te zien via onze website. Uiteraard ligt van beide fotoboeken in Huize Historica ook een exemplaar ter inzage.
Ons fotoboek en de groene boekjes worden verkocht door Gerard en Wilma Bleijenberg, wij danken hen daarvoor
hartelijk. In 2017 werden de fotoboeken ook verkocht in Weesp door Oma’s kastje en de Weesper boekhandel. Helaas zijn beide winkels eind 2017 opgehouden te bestaan.
Activiteiten
Huize Historica! Open dagen
Huize Historica is open voor publiek op elke 2e zaterdag van de maand, tussen 14.00 en 16.00 uur.
Diverse ideeën zijn geopperd om meer mensen naar Huize Historica te trekken, maar er zijn er niet veel mensen geweest. Af en toe komen werkgroepjes daar samen om onderwerpen voor boekjes te bespreken.
Toch is een eigen plek belangrijk voor een historische kring, ook al stijgen de vaste kosten van de HKD zorgwekkend.
De ALV heeft besloten het pand zo lang als mogelijk te blijven gebruiken. Wij hebben in 2017 ondanks de ANBI-status tevergeefs naar nieuwe fondsen hiervoor gezocht.
Website en beeldbank. (zie: www.historischekringdriemond.nl ).
Wij zoeken nog steeds een web-/fotobeheerder als reserve naast Dick, maar ook iemand die het op zich wil nemen
de bijna 4000 foto’s en dia’s die we bezitten te rubriceren en structureren.
Het plan om af en toe dia-avonden te organiseren is nog niet opgepakt en schuift door naar 2018.
Herdenkingsplechtigheid begraafplaats Driemond 12 april 2017.
Op verzoek van het 4/5 mei Comité Zuidoost en met medewerking van de Dorpsraad Driemond en de leerlingen van
de Woudsmaschool en de Cornelis Jetsesschool, heeft de HKD een bijdrage geleverd aan de invulling van deze jaarlijkse herdenking van slachtoffers van oorlogen (WO II en Indonesië).
Historische wandeling in Driemond.
Op verzoek van de Oranjevereniging Driemond hebben wij tijdens het Oranjefeest een historische wandeling georganiseerd langs plekken in Driemond waar vroeger winkels stonden. De handleiding hiervoor bestond uit ons eerder
uitgegeven boekje over de Middenstand. Vooraf aan de wandeling las Gerrie van Loo het gedicht voor over de middenstand, gemaakt door de heer Millenaar. Meer dan 20 mensen liepen mee en vonden het erg leuk.
Tjark Keijzer heeft samen met Cor Draijer en met mensen van monumentenzorg gebouwen in Driemond van vóór
1980 bekeken op historische waarde en ingedeeld in klasse A,B of C. Het verslag + advies wordt als bijlage gevoegd
bij het eerstvolgend bestemmingsplan (2019). Wij ontvangen t.z.t. het rapport en de aanbevelingen.
Verder heeft de Historische Kring Driemond een bijdrage geleverd aan het “Walking Diner”, georganiseerd door de
Dorpsraad/MatchZO.
Namens de HKD zijn bestuursleden aanwezig geweest op de bijeenkomst van regionale historische verenigingen in
september en op de receptie ter gelegenheid van het 40jarig jubileum van historische kring Weesp.

Het bestuur van de Historische Kring Driemond.
Contactgegevens Historische Kring Driemond
Het secretariaatsadres is: Leghornstraat 9, 1109 BW Amsterdam ZO (Driemond).
Het emailadres is: info@historischekringdriemond.nl
Onze website is www.historischekringdriemond.nl
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Bijlage:

Schenkingen aan de Historische Kring Driemond

Naast veel foto’s hebben we het afgelopen jaar mogen onderstaande schenkingen mogen ontvangen,
met dank aan de gulle gevers:
Barend Verbrugge

: boeken o.a. over Diemen

Mw. Propitius-Van Kassel

: Delftsblauw bord Sluis t.g.v. 40 jaar jubileum M. van Kassel, plus meelzak Sluis.

Jaap Fokker

: meelzak van fabriek De Gaasp.

Dames Damstra en Wever

: reclamevoorwerp van Sluis.

Schaatsclub Gein en Omstreken: notulen schaatsclub vanaf het begin (inmiddels ook digitaal)
Manfred van der Heijde

: boekje Sluis: Tropische zaadetende vogels.

Yvonne Scherf

: dia’s van Gein en Abcoude.

Mw. Ten Brink

: (uit nalatenschap) 8 dozen + dia viewers ontvangen. Met beelden over beddenrace.

Jolanda van Klaveren

: heeft ons een groter computerscherm geschonken voor in Huize Historica

J. Blommenstein via Hr. Smit

: naamborden die schippers van Sluisfabriek gebruikten bij vracht ophalen

Cor en Alice Draijer

: diverse borden en tegels o.a. herinnering aan School met de bijbel 1882-1932;
Weesperkarspel 31 juli 1966; Paradijs Wida, Sluis (vogel)

Conny de Vries

: embleem en gympakje Turnlust

Hans Buijs

: diverse tijdschriften

Fam. Niesing

: stofzuiger in Huize Historica

Mevrouw Vuijst

: diverse boekjes, krantenartikelen en foto’s
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