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   Jaarverslag secretaris 2014 
 
In 2014 hebben er sowieso twee grote wijzigingen plaatsgevonden. 
Ten eerste werd onze naam, Genootschap voor de Geschiedenis  van Wieringermeer, 
na ca. 21 jaar gewijzigd in: Historisch Genootschap Wieringermeer . 
Ten tweede werd na vele jaren van wikken en wegen, eindelijk de knoop doorgehakt  
en is er gekozen voor een nieuwe locatie, de Cultuurschuur. 
 
Het bestuur. 
Het bestuur bestond in 2014 uit: 
- Dhr. R. Koolen, voorzitter  Aftredend in 2016. 
- Dhr. H. Roelofsen, secretaris Aftredend in 2016. 
- Dhr. J. Bos, penningmeester Aftredend in 2015. 
- Dhr. W. Braak, bestuurslid  Aftredend in 2018. 
- Mevr. R. Miedema, bestuurslid Aftredend in 2017. 
- Mevr. A. Oudehand, bestuurslid  Aftredend in 2017. 
- Dhr. F. Walstra, bestuurslid Aftredend in 2015. 
 
Dhr. J. Bos heeft aangegeven, om zich herkiesbaar te stellen. 
Dhr. F. Walstra heeft aangegeven, om zich herkiesbaar te stellen. 
Dhr. W. Braak heeft aangegeven, om per 2015  te willen stoppen. 
 
Leden. 
Op 1 januari 2014 telde het Genootschap 1062 leden. 
Op 31 december 2014 was het ledenaantal gestegen naar 1074.  
In 2014 zijn ons weer een aantal leden en ex-vrijwilligers ontvallen. 
Daarom zou ik u beleefd, doch dringend willen verzoeken, om een moment van stilte in 
acht te willen nemen, om hen te gedenken!!! 
 
Bestuursbijeenkomsten. 
In 2014 heeft er 7 keer een bestuursvergadering plaatsgevonden, namelijk op 9 
januari, 13 februari, 10 april, 19 juni, 24 juli, 18 september en 30 oktober. 
 
Jaarvergadering. 
De jaarvergadering werd gehouden op 25 februari  in de Meerbaak.  
Eva Vriend verhaalde na de pauze,over haar boek: "Het verhaal van een polder, die 
perfect moest zijn." (Notulen hiervan staan vermeld in Kroniek nr. 67.) 
 
Ledenvergadering 
Op 18 november was onze ledenvergadering in de Cultuurschuur. Daarbij waren J. van 
Wieren en A. de Graaf uitgenodigd. Zij verhaalden na de rondleiding over hun 
bijzondere transporten naar Kosovo en Albanië. 
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Buitengewone Ledenvergadering. 
Tijdens een buitengewone ledenvergadering op 9 september in de Cultuurschuur werd 
er aan de leden gevraagd, om een stem uit te brengen vóór of tegen de verhuizing. 
Een overgrote meerderheid gaf daarbij te kennen voorstander te zijn van deze 
verhuizing, waarna gestart kon worden met het in orde maken van de nieuwe locatie en 
de grote klus, het verhuizen zelf 
  
Locatie. 
Op 22 november hebben we, na de themamiddag, afscheid genomen van het 
Genootschapshuis, ons eigen onderkomen sinds 2000. 
Daarna is er door een groot aantal medewerkers enorm veel werk verzet, alvorens we 
onze nieuwe locatie in de Cultuurschuur in gebruik konden nemen. 
De toegang daar is uiteraard ook gratis, evenals de koffie/thee. Onze gastvrouwen/-
heren staan hier ook voor u klaar om u inzicht te geven, in het rijke verleden van onze 
polder. 
Wij hopen hier in de toekomst weer veel gasten te mogen ontvangen en zo de 
geschiedenis van onze Wieringermeer levend te houden. 
 
Themamiddagen. 
- Op 18 januari  was het thema: 'Kamperen en logeren in de Wieringermeer'. 
  De gastsprekers daarbij waren Ineke Swier en Sandra Munster. 
- Op 19 april verhaalde Kees Meeuwsen, met gebruikmaking van historische    
 beelden, over de onderwaterzetting van de Wieringermeer op 17 april 1945.  
- Op 22 november was het thema: 'het Genootschapshuis'. De toenmalige  
 initiatiefnemer hiervan, Kees Meeuwsen, gaf een fraai relaas over de 
 totstandkoming van ons eigen onderkomen. 
 
Tentoonstelling. 
Een boeiende tentoonstelling over de veehouderij van vroeger tot nu, met als titel: 'van 
bus naar tank', werd met plezier samengesteld door de archiefgroep. 
Deze tentoonstelling werd opgesierd met schilderijen van Jan van Veldhuisen  . 
 
Open Monumentendag. 
De Open Monumentendagen zijn in 2014 overgenomen door de gemeente Hollands 
Kroon. Op 13 september heeft het Genootschap hieraan meegewerkt. 
Het  thema in 2014 was: 'Op reis'. 
 
Kroniek.  
Regelmatig krijgen wij complimenten over onze fraaie Kroniek. 
(De Kroniek verschijnt drie keer per jaar, met een oplage van 1250 stuks.) 
In het afgelopen jaar is de lay-out gewijzigd en voorzien van ons nieuwe logo. 
 
Schenkingen. 
In de Kroniek vindt u telkens een lijst met de gedane schenkingen. 
Wij willen hierbij alle gevers, hartelijk danken voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook. 
Wij staan bij de belastingdienst geregistreerd, als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI).  Donateurs kunnen gebruik maken van een extra giftenaftrek. Meer informatie 
hierover vindt u ook op onze website. 
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Eigendommen 
Voorwerpen van het Genootschap die momenteel op diverse plekken zijn opgeslagen, 
zijn inmiddels geïnventariseerd. Eventueel zal een gedeelte hiervan te zijner tijd in 
bruikleen worden gegeven, bij de verzamelaars van 'Oude Glorie'. 
 
Andere activiteiten. 
Het Genootschap heeft zich, ook in het afgelopen jaar, op vele terreinen 
gemanifesteerd. 
We denken dan ook o.a. aan: 
- het H.I.P. in de bibliotheek in Wieringerwerf. 
- Bijeenkomst met de vrouwenver. Anna Paulowna (Thema: onderwaterzetting) 
- de samenwerking met de verzamelaars van ‘Oude Glorie’. 
- het Havenfeest van 16 augustus in Middenmeer. 
- de samenwerking met het ZCBS (Zijper collectiebeheerssysteem). 
- de medewerking aan de 'Hollands Kroon brochure'.  
- het lenen van spullen aan de Oudheidkundige Ver. Medenblick (polderkamer) 
- de medewerking aan het provinciaal herbestemmingsproject 
- het bedrijfsbezoek van Ondernemend Wieringerland op 27 juni. 
- de vermelding in de VVV gids 'Top van Noord-Holland'. 
- de medewerking aan de boerenversmarkt 
 
Vrijwilligers. 
Net zoals bij elke vereniging draait het bij ons Genootschap ook om de vrijwilligers. Wij 
zijn heel erg trots op al onze vrijwilligers en uiteraard onze oud-vrijwilligers, omdat zij 
hebben bijgedragen aan onze bekendheid en onze groei.   
Door onze verhuizing en de wens om in de toekomst meer uren open te zijn, zou het 
prettig zijn, om gebruik te kunnen maken van meer medewerkers. 
Wilt u ons versterken, of kent u iemand die actief wil zijn als gastheer of gastvrouw, of 
als bezorger/-ster van de Kroniek, of bij de archiefgroep of redactie, dan vernemen we 
dat graag. 
U kunt dit doorgeven bij één van onze vrijwilligers of bij het secretariaat. 
Wij hopen op uw medewerking 
 
Tot slot. 
Het afgelopen jaar is weer duidelijk geworden, dat ons Genootschap zich mag 
verheugen op een enthousiaste groep medewerkers, die de handen uit de mouwen 
willen steken, als dat blijkt nodig te zijn. Het komend jaar zal er ook weer regelmatig 
een beroep op hen worden gedaan. Daarom een hulde aan al onze vrijwilligers en 
nogmaals bedankt voor al jullie inzet.  
 
En u... 
ook u hartelijk dank voor uw inbreng, want dankzij de financiële steun van onze leden, 
hebben wij dit alles kunnen realiseren. Dank daarvoor. 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
Voorzitter:             Secretaris: 


