Verslag 5e Algemene Ledenvergadering van Vereniging “Historische Kring Driemond” gehouden op

7 april 2017 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig: Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen (penningmeester), Cor en Alice Draijer, Tjark
Keijzer, Rob Jongkind, Toon Bakker, Hans Buijs, Netty de Vries, Henri Kalle, Gerrie van Loo, Henk Niesing,
Thijs de Groot, Joop de Vries, Fred Nan, Jan Kuijl, Max Gentenaar, AnneMarie Tiebosch (opbouwwerk
dorpsraad), Pieter Bolderdijk, Bertus Lekkerkerker, Bep Verbrugge-Pieterse, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met bericht: Berthy Ram, Jaap Fokker, Dick van Gaalen.
1. Opening :
De voorzitter heet iedereen welkom op deze ALV.
Na de ALV is er nog een “gewone bijeenkomst kerngroep” (met agenda).
2. Mededelingen
Een aantal schenkingen gedaan, die nu hier ter inzage liggen (vanwege ruimtegebrek liggen ze op 2 stoelen).
3. Verslag 4e ALV 7 april 2016
Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5 . Bestuur (benoemd voor 3 jaar, verlenging met 3 jaar is 2x mogelijk)
Leny Schuitemaker blijft voorzitter (2e termijn tot 4-2019); Beppie Lucassen blijft penningmeester (1e termijn tot 42019); Tom Witkamp blijft secretaris (2e termijn tot 4-2018).
6. Financiën: (Beppie Lucassen)
6a Financieel jaarverslag 2016: (de stukken lagen ter inzage en worden ook rondgedeeld).
Cor Draijer en Hans Buis hebben als kascommissie schriftelijk verklaard dat de administratie over het jaar 2016 op
zich in orde is bevonden. Wel heeft de kascommissie een verschil geconstateerd van € 250 m.b.t. het pasje van
MatchZO waarmee de koffie en thee van de HKD verrekend worden. De penningmeester is nog in gesprek met
MatchZO over dit verschil. Cor pleit ervoor dat alleen de penningmeester betaalt, dus geen pasje meer gebruiken,
want dan blijft het overzicht bij de penningmeester.
De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt met een zak dropgeld. Hans Buijs en Jan Kuijl worden benoemd
tot de nieuwe kascommissie voor 2017.
Beppie vraagt of er opmerkingen zijn. Zelf geeft zij nog een toelichting op de cijfers. Aan leden buiten Driemond
worden verzendkosten in rekening gebracht. Voor het nieuwe fotoboek is dat € 5 extra. Sommige leden betalen
meer dan de contributie, vandaar de giften (€ 73,25). Kosten visitekaartjes De Wildt (met webadres waar de collectie
te zien is) waren als dank voor het beschikbaar stellen van de collectie.
Het financieel jaarverslag 2016 wordt vastgesteld door de ALV en daarmee wordt het bestuur décharge verleend.
Cor merkt nog op dat de contributie als echtpaar is veranderd in per persoon. Hij vraagt waarom? Leny antwoordt
dat uit regio overleg met collega Kringen bleek dat zij het allemaal per persoon verrekenden. Belangrijk voor het
Bestuur hierbij is dat het de administratie vereenvoudigt. Maar wij zullen er nog eens over nadenken, belooft de
voorzitter.
Opgemerkt wordt dat de post “Van kas naar Bank” geen verschil zou moeten maken
6b. Begroting 2017:
De verkoop van fotoboek 2 is een schatting. N.a.v. de diefstal bij Bleijenberg van het geld, dat ontvangen was van de
verkoop van de boekjes (deel 6), zal de penningmeester ervoor zorgen dat het geld van het fotoboek 2 regelmatig
wordt opgehaald bij Bleijenberg. De leden gaan verder akkoord met de begroting. Ook de penningmeester krijgt als
dank een zak zwart geld van de voorzitter.
6c. ANBI/Cultureel
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. (2016) Doordat we een culturele ANBI zijn mogen
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de ontvangen bedragen alleen aan een cultureel doel besteed worden. Hiervoor was een statutenwijziging nodig die
via 2 extra ALV’s formeel is uitgevoerd. De ANBI-status is per 1-1-2016 verleend.
7. Cor en Alice Draijer Ereleden van de HKD
De wens van het bestuur was er al lang, maar het moest formeel in de ALV gebeuren: Cor Draijer en Alice DraijerVeldhuisen erelid maken, vanwege hun grote verdiensten voor de Historische Kring Driemond.
Leny: “ Cor hield ons bij de les, was serieus met geschiedenis bezig, met grote passie en daardoor wel eens
teleurgesteld dat er weinig passie gedeeld werd in de kerngroep. Cor en Alice hebben veel invloed gehad op het
bestaan en de vormgeving van de HKD. Zij hebben gezorgd voor het fotoboek 1 en de eerste kleine deeltjes. Vele
goede ideeën zijn geopperd en wij hebben genoeg zaken om op te pakken.
Wat Alice betreft: zij had een feilloos geheugen voor de geschiedenis van Weesperkarspel en de mensen die er
woonden. Bovendien hield zij Cor een beetje in toom hij te veel wilde of verlangde van de HKD-leden.”
Leny overhandigd beiden een oorkonde en het kersverse fotoboek 2 (waar zij ook aan meegewerkt hebben).
Cor: Wij hielden en houden van geschiedenis waardoor wij het vaak meer voor onszelf deden. Natuurlijk hoopten wij
dat onze passie oversloeg op de leden. Er ligt nog zoveel materiaal over Weesperkarspel en familieonderzoek te
wachten. Dit kan een leuke hobby zijn voor geïnteresseerden. Alice en ik zijn het samen in grote lijnen eens over de
geschiedenis. Ik voel me nog te jong om te stoppen en ik hoop hier nog vaak te kunnen komen bij historische
aangelegenheden. Nu eerst de verhuizing naar de flat aan de Ingelanden.
Alice: heel hartelijk bedankt voor de oorkonde en het boekje.
8. Ons nieuwe fotoboek (2)
Leny bedankt Rob, Cor, Alice en Henk die aan dit fotoboek 2 heeft meegewerkt. Ook Tjark en Tom voor het ophalen
van de dozen in Hoofddorp. Vanaf morgen (7 april) start de verkoop o.a. Bij Bleijenberg, in Huize Historica (8 april) en
bij Henk Niesing.
Wij hebben ook een bedrag van € 3000 ontvangen van de RABO om de kosten van het fotoboek te drukken. Leny
heeft hen bedankt en een fotoboek toegezonden. Ook Gerard en Wilma Bleijenberg hebben een fotoboek
ontvangen.
9. Folder HKD
Leny laat een folder zien van de Historische Kring Diemen en stelt voor om ook zo’n folder voor onze HKD te maken.
Dat is goed voor PR-gebruik. Zij vraagt of er leden zijn die mee willen denken over de inhoud en meehelpen aan zo’n
folder. Er komt nog geen reactie; de leden denken erover na.
Eigenlijk zou zo’n folder in een welkomstpakket namens de dorpsraad aan nieuwe bewoners moeten zitten.
AnneMarie geeft aan dat zo’n pakket er (nog) niet is.
10. Reserve Webmaster
Dick van Gaalen is onze webmaster. Hij zou graag zien dat iemand als reserve webmaster beschikbaar is en wil hem
graag inwerken. Het bestuur vraagt wie van de leden mee zou willen helpen. Nog geen kandidaten. Wij zullen via de
dorpskrant vragen om gegadigden.
11. Wat verder ter tafel komt
Geen punten. Wel somt Leny een lijstje op met schenkingen die onlangs aan de HKD zijn gedaan en die ter inzage
liggen.
8. Rondvraag
- Max Gentenaar: wil graag boekje deel 4. Kan a.s. zaterdag opgehaald worden in Huize Historica.
- Henk heeft weer munten gevonden (in Diemerpolder)
- AnneMarie heeft folder over bewegen door ouderen met als thema: te jong om stil te zitten.
9. Slot
De voorzitter sluit deze 5e Algemene Ledenvergadering.
Tom Witkamp, secretaris HKD
April 2017.
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