Verslag 7e Algemene Ledenvergadering van Vereniging “Historische Kring Driemond” gehouden op

4 april 2019 in MatchZO te Driemond.
Aanwezig (presentielijst): Leny Schuitemaker (voorzitter), Beppie Lucassen (penningmeester), Tjark Keijzer,
Rob Jongkind, Toon Bakker, Hans Buijs, Theodoor Schraag, Netty de Vries, Henri Kalle, Henk Niesing, Dick
van Gaalen, Joop de Vries, Jan Kuijl, Ton de Vries, Thijs de Groot, Tom Witkamp (secretaris).
Afwezig met bericht: Gerrie van Loo, Berthy Ram, Bertus Lekkerkerker, Jaap Fokker, Beppie Verbrugge, Alie
Jonker.
1. Opening :
De voorzitter heet iedereen welkom op deze ALV en is blij met de opkomst van 16 leden.
Na de ALV-vergadering is er een lezing door Dick van Gaalen met als titel: “Ligt Driemond nu aan de Gaasp, aan de
Weespertrekvaart, Smal Weesp of aan de Keulse vaart”.
2. Mededelingen en nieuws
- Aantal leden heeft de agenda ALV niet ontvangen! Tom merkt op dat hij het liever een paar dagen vóór de
vergadering hoort als de stukken niet zijn ontvangen, dan kan hij nog wat doen.
- Beppie, Tjark en Leny zijn naar een bijeenkomst over Museum om de hoek geweest; kleine musea die wellicht
elkaar kunnen helpen bij een overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van Amsterdam in het kader van
‘Amsterdam 750 jaar’ dat in 2025 gevierd gaat worden. Zij merkten dat diverse musea en andere culturele
organisaties gesubsidieerd worden qua huisvesting, wellicht een optie voor HKD.
3. Verslag 6e ALV 5 april 2018
Het verschil bij het financieel verslag is inmiddels opgelost. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist.
4. Jaarverslag 2018
De voorzitter neemt samenvattend het jaarverslag puntsgewijs door: We hebben rond de 100 leden. Wij hebben op
verzoek van de Oranjevereniging een wandeling georganiseerd. We zijn verhuisd van Lange Stammerdijk 33 naar
Burg. Bletzstraat 74. Het bestuur heeft contact gezocht met zusterverenigingen voor uitwisseling van info en
ervaringen; elk jaar komen we bijeen bij een van de verenigingen. Elke maand maakt Tjark een stukje voor de
dorpskrant; Leny zorgt dat elke week een foto uit de collectie De Wild in de Echo wordt geplaatst. Dick heeft een
lezing gegeven op Monumentendag (dezelfde als die hij straks gaat houden). Het boekje Wonen in Driemond – een
coproductie van HKD, De Goede Woning (Gerard van der Linden) en Eigen Haard - is goed ontvangen. HKD-leden
(Toon Bakker, Ton de Vries, mevrouw Van Drie) hebben meegewerkt aan een project van schoolkinderen in Zuidoost
over de WO II.
Het jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5 . Herbenoeming Bestuursleden
Zowel Beppie Lucassen als Leny Schuitemaker hebben zich herkiesbaar gesteld resp. als penningmeester en
voorzitter tot april 2022. Tom kan nog tot 2021 secretaris blijven; we moeten wel alvast nadenken over zijn
opvolging. Beppie vroeg zich af of zij als bestuurslid dan wel als specifiek penningmeester is benoemd. In het laatste
geval zou zij zich na 2022 kandidaat kunnen stellen voor een andere bestuursfunctie. Dat wordt nagekeken in onze
statuten. Leny reikt Beppie en Tom wat vroege paaseitjes uit als dank voor hun inzet.
6. Financiën: (Beppie geeft een toelichting)
6a Financieel jaarverslag 2018: (de stukken lagen ter inzage en worden ook rondgedeeld).
Met hulp van Ton de Vries is het financieel overzicht gemaakt over 2018 en een begroting voor 2019. Beppie licht
enkele cijfers toe. Er zijn verder geen vragen
Ton de Vries en Jan Kuijl hebben als kascommissie schriftelijk verklaard dat de administratie over het jaar 2018 op
zich in orde is bevonden. De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt met een zak dropgeld.
Ton de Vries en Tjark Keijzer worden benoemd tot de nieuwe kascommissie voor 2019.
Het financieel jaarverslag 2018 wordt vastgesteld door de ALV en daarmee wordt het bestuur décharge verleend.
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6b. Begroting 2019:
Er is geld gereserveerd voor het nieuwe boekje (deel 9) over De Waterleiding. De voorraad boekjes is pro memorie
opgevoerd; het is de theoretische verkoopwaarde van boekjes die de HKD in bezit heeft.
Verzendkosten houden we laag omdat als er iets verstuurd moet worden dit in Driemond en omgeving indien
mogelijk op de fiets of met de auto wordt gebracht.
Voor het 2e jaar is er € 1000 gereserveerd voor apparatuur.
7. Rondvraag
Situatie Burgemeester Bletzstraat 74 als onderkomen voor de HKD. Tot augustus 2019 kunnen wij in het gebouw
blijven. Een voorstel van de dorpsraad is financieel wel haalbaar, maar gaat in tegen de “afspraak” van de Dorpsraad
om MatchZO te steunen door huur te betalen voor het kantoor en het gebruik van de dorpsruimte. Er is meer
overleg nodig met MatchZO, dorpsraad en Stadsdeel, ook over een bijdrage in de kosten door de gemeente.
8. Slot
De voorzitter sluit deze 7e Algemene Ledenvergadering.

Tom Witkamp, secretaris HKD, April 2019.

Vervolgens krijgt Dick van Gaalen het woord. Hij houdt een interessante lazing over het onderwerp: ligt Driemond nu
aan De Gaasp, de Weespertrekvaart of de Keulse vaart.
Verrassend genoeg ligt Driemond zeker ook aan het Smal Weesp!!!!
Ook Dick wordt na afloop door Leny hartelijk bedankt met de vroege paaseitjes.
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