
Agenda jaarvergadering donderdag 21 maart 2019. 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Jaarverslag secretaris 

3. Jaarverslag penningmeester (nieuw lid voor de kascommissie vragen, aftredend  
Tinie Bierman) 

4. Lijst van aftreden voor het jaar 2018 zijn Greetje Busman en Geert Dolfing. Zij stellen zich 
herkiesbaar. 

5. Versterking voor het schrijven van verhalen voor ons jaarboekje (zie onderaan). 

6. Rabobank : van 8 mei t/m 28 mei kunnen leden van de Rabobank 5 stemmen verdelen 
over club/vereniging; max.2 stemmen per club/vereniging. (Hemony heeft min. 5 stemmen 
nodig). De eerste 10 stemmen levert € 150,00 op. 

7. Voorstellen uit de vergadering 

8. Rondvraag 

9. Sluiting (20.00 uur) 
 
Jaarverslag Historische Vereniging Hemony over het jaar 2018. 
 
Na het officiële gedeelte heeft  Dieuwertje Duijn, “archeologe in West-Friesland”,  een lezing 
gehouden over   “Het geheim van de stolp”. 
 
Het was een informatieve en gezellige avond. Er waren totaal 60 leden aanwezig bij de 
jaarvergadering en de lezing werd door 70 personen bijgewoond. Dit is inclusief het bestuur.  
 
De leden voor de kascommissie zijn: Tinie Bierman en Piet Dikstaal (nieuw kascommissielid 
aanstellen voor Tinie Bierman). 
 
Wij hebben een website. Kijk op www.hvhemony.nl. voor meer informatie. Deze website wordt steeds 
gevuld met allerlei informatie en foto’s. Ons jubileumboek staat als PDF op onze website. 
 
In het afgelopen jaar hebben we 5 maal met het gehele bestuur vergaderd. 
 
Afgelopen december is er weer een nieuwe editie uitgegeven van ons blad “De Veenhoperkogge”. 
 
Sluisje Schardam:  
 
Gerealiseerde projecten: 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de peilschaal in Oudendijk vervangen.  

In het archief komt steeds meer orde. 

Wij hebben weer meegedaan aan de Open Monumentendag op 8 en 9 september 2018: totaal 67 
bezoekers. Corrie Bos was ook weer met haar foto’s aanwezig. De beamer met diverse foto’s was erg 
in trek. Een vrijwillige bijdrage voor de consumpties heeft € 13,00 opgeleverd. Tevens zijn er 7 nieuwe 
leden. 

De redactie van het blad de VEENHOPERKOGGE zoekt geïnteresseerden ter versterking van de 
redactie. Zie agendapunt 5 van deze vergadering. U kunt contact opnemen met: Greetje Busman 
(0229 – 541506), Jos van der Lee (0229 – 543835 of Geert Dolfing (0229 – 541562). 
 
Secretaresse van de Historische Vereniging Hemony 
Cora Bouwman 

http://www.hvhemony.nl/

