Verslag Jaarvergadering donderdag 21 maart 2019.
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
De vereniging heeft het 1e verzamelboekje nog op voorraad. Dit moet een reeks worden van 10 boekjes.
De prijs voor leden is € 7,50 en niet leden betalen € 10,00.
Jaarboekje 2019 komt al na de zomer in 2019, zal september worden. In 2020 wordt het boekje in
februari / maart verspreid.

2.

Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag van 2018 is door iedereen goedgekeurd.

3.

Jaarverslag penningmeester.
(nieuw lid kascommissie).
Het jaarverslag van de penningmeester was door de kascommissieleden (Piet Dikstaal en Tini Bierman)
goedgekeurd. Tini Bierman is afgetreden en Piet Dikstaal is nog 1 jaar kascommissielid. Als nieuw
kascommissielid is benoemd Bea Otjes.
De zeven sluisjes bij Schardam worden hersteld. Onder de sluisjes was de 1 e steen met het wapen
ingemetseld. Deze worden na de restauratie weer teruggeplaatst.

4.

Lijst van aftreden voor het jaar 2019.
Geert Dolfing en Greetje Busman. Geert Dolfing stelt zich weer beschikbaar als bestuurslid en Greetje
Busman stopt met activiteiten als bestuurslid, zij blijft wel schrijven voor de vereniging.

5.

Versterking voor het schrijven van verhalen voor ons jaarboekje.
De vereniging heeft altijd leden nodig om activiteiten voor ons te verzorgen. Denk aan scannen van
foto’s, het schrijven van verhalen en eventueel het bezoeken van het Westfries Archief om informatie te
vergaren.
De website wordt nog steeds gevuld.

6.

Geen Rabobank fietstocht meer. Alternatief: van 23 april t/m 14 mei kunnen alleen leden van de
Rabobank 5 stemmen verdelen over club / vereniging; max.2 stemmen per club / vereniging.
(Hemony heeft minimaal 5 stemmen nodig). De eerste 10 stemmen levert de vereniging € 150,00 op.

7.

Voorstellen uit de vergadering.

8.

Rondvraag
Geen

9.

Sluiting
Om 19.30 uur.

Bij de jaarvergadering waren 60 personen aanwezig en daarna werd de lezing door 65 personen bijgewoond
(inclusief bestuur). Een super goede opkomst.
Na het officiële gedeelte heeft Lourens Schuijtemaker een spreekbeurt gehouden over: “Koeien, Kaas,

Kentering” de agrarische geschiedenis van oostelijk West-Friesland tot het jaar 1811.
Sluiting van het geheel is om 22.00 uur, toch weer een heel geslaagde avond.

