
   

  

   Jaarverslag secretaris 2015 
 
2015 was voor het Historisch Genootschap Wieringermeer een jaar, dat bol stond van 
allerhande activiteiten en werkzaamheden. Denk aan de aanpassingen van ons 
nieuwe onderkomen, de administratie m.b.t. de schuldbekentenissen en het weer 'up 
to date' krijgen van onze website. Tevens hebben we ons in het afgelopen jaar weer 
behoorlijk weten te profileren, o.a. op de 'Boerenversmarkt', de 'Open 
Monumentendagen', 'Wieringerwerf op Wielen' en bij diverse tentoonstellingen. 
  
Het bestuur. 
Het bestuur bestond in 2015 uit: 
- Dhr.   R. Koolen,       voorzitter Aftredend in 2016. 
- Dhr.   J.  Bos,            penningmeester   Aftredend in 2019. 
- Dhr.   H. Roelofsen,  secretaris           Aftredend in 2016. 
- Mevr. R. Miedema,    bestuurslid            Aftredend in 2017. 
- Mevr. M. Butijn,        bestuurslid            Aftredend in 2019. 
- Mevr. A. Oudehand,  bestuurslid            Aftredend in 2017.  
- Dhr.   F. Walstra,       bestuurslid            Aftredend in 2019. 
 
Dhr. R. Koolen heeft aangegeven, om zich niet herkiesbaar te stellen. 
Dhr. H. Roelofsen heeft aangegeven, om zich wel herkiesbaar te stellen voor een 
volgende periode. 
 
Leden. 
Op 1 januari 2015 telde het Genootschap 1062 leden. Op 31 december 2015 was het 
ledenaantal gestegen naar 1086. In 2015 zijn ons helaas weer een aantal leden, 
maar ook ex-vrijwilligers ontvallen. Derhalve wil ik u bij deze verzoeken, om ter 
nagedachtenis aan hen, nu een moment van stilte in acht te willen nemen. 
 
Bestuursbijeenkomsten. 
In 2015 heeft het bestuur 8 keer vergaderd, namelijk op 15 januari, 12 februari,   
19 maart, 21 mei, 25 juni, 20 augustus , 29 oktober en 10 december. 
 
Jaarvergadering. 
De jaarvergadering werd gehouden op 24 februari in 'de Schakel' te Slootdorp.  
Na de pauze hield gastspreker Harrie Scholtmeijer een boeiend betoog over 'het 
taalgebruik in de Wieringermeerpolder'. (De notulen van deze jaarvergadering staan in Kroniek nr. 70.) 
 
Ledenvergadering. 
Op 17 november vond de ledenvergadering plaats in de Cultuurschuur.  
Daarin verhaalde  dhr. G.J. Dekker over kringloopwinkel 'Rataplan'. 
 
 



 
 
Locatie. 
In 2015 zijn er nog enige aanpassingen gepleegd binnen ons Genootschapshuis.  
De verhuizing in 2014 naar deze nieuwe locatie heeft er mede toe geleid dat wij  
's zaterdags regelmatig nieuwe gasten mogen begroeten.  
Onze gastvrouwen en gastheren moesten zeker in het begin behoorlijk wennen.  
Vooral om in de grote archiefruimte de juiste spullen te vinden, was tijdrovend en niet 
altijd even gemakkelijk, maar dat is met behulp van onze archiefgroep weer opgelost.  
De openingstijden van ons Genootschapshuis zijn tot op heden nog onveranderd, te 
weten: 's zaterdags van 14.00 - 17.00 uur en voor groepen ook op afspraak. 
Ook de koffie en/of thee worden nog steeds gratis en met liefde geserveerd. 
 
Themamiddag. 
Op 16 mei verzorgde dhr. W. van Doorn een lezing met als thema: 
‘Er is in de jaren na 1945 meer veranderd dan in twee eeuwen daarvoor'. 
 
Tentoonstellingen. 
Op 1 april werd de tentoonstelling '70 jaar na de onderwaterzetting' geopend en 
op 9 september  '60 jaar gemeentehuis en gemaal Lely in Legoblokjes'. 
 
Open Monumentendagen. 
Ook in 2015 heeft het Historisch Genootschap weer een bijdrage geleverd aan de 
Open Monumentendagen, die landelijk werden gehouden op 12 en 13 september. 
Het thema dit jaar was: 'Kunst en ambacht'. 
 
Kroniek.  
De Kroniek is 'het' visitekaartje van ons Genootschap, waar we ook met regelmaat de 
nodige complimenten voor mogen ontvangen. Ondanks grote aanpassingen binnen 
het team, wist de redactie ons in 2015 toch weer te verblijden met goede 
onderwerpen, prachtige verhalen en fraaie foto's. In de Kronieken van 2015 waren de 
hoofdthema's: 'De vlucht voor het water', 'Leve het verenigingsleven' en 'Brand in de 
polder'. 
 
Schuldbekentenissen. 
Op de jaarvergadering gingen de aanwezige leden akkoord met het voorstel, om 
tussentijds de nog uitstaande schuldbekentenissen vervroegd te mogen uitkeren.  
Inmiddels zijn er brieven gestuurd aan de traceerbare houders of erfgenamen van 
deze schuldbekentenissen, waarin men de keus kreeg om, of tussentijds uitgekeerd 
te krijgen, of om te schenken, of om door te gaan met de huidige wijze van uitloting.  
Hierdoor hebben wij inmiddels voor ca. €4.500,- aan schenkingen  mogen ontvangen. 
(Tot op heden zijn er ca.10 houders van de schuldbekentenissen niet traceerbaar.) 
De verzoeken om vervroegd af te lossen zijn gehonoreerd. Voor de overige obligatie- 
houders heeft het bestuur besloten dat de jaarlijkse uitkeringsbedragen gehandhaafd 
blijven en de totale aflossing derhalve eerder zal zijn afgerond dan gepland. 
 
Andere activiteiten. 
Het Historisch Genootschap heeft ook in 2015 weer deelgenomen aan diverse 
activiteiten, zoals 'Wieringerwerf op Wielen' op 28 juni (Thema: '60-er jaren'), de 
'Boerenversmarkt' op 5 en 6 september en de vrijwilligersdag van 30 mei. 
 
 



 
 
Schenkingen. 
Vanaf deze plaats willen wij alle leden en niet-leden, die ons het afgelopen jaar een 
schenking hebben doen toekomen,daar zeer hartelijk voor danken. 
Het  Genootschap heeft, zoals wellicht bekend,  de ANBI status, waardoor  
donateurs, in veel gevallen, gebruik kunnen maken van een extra giftenaftrek. 
Indien gewenst, kunt u op onze website 'www.wieringermeergeschiedens.nl , of van 
de penningmeester, hier de nodige informatie over vergaren. 
 
Website. 
Ondanks goede bedoelingen van velen, was onze website nog steeds niet echt af.  
Dankzij de inspanningen en inspiratie van Anita Blijdorp (en uiteraard haar team, met 
name Ina en Ton Hoogenbosch) kreeg het onlangs de juiste vorm en inhoud. Het 
resultaat mag er zijn. Heeft u items, die voor onze website interessant zijn, dan horen 
wij het graag. www.wieringermeergeschiedenis.nl. 
 
Tot slot. 
Al jaren kan het Genootschap een beroep doen op een schare van vrijwilligers. 
Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom, want vele handen maken licht werk. 
Voelt u zich geroepen, om een steentje bij te dragen, of kent u iemand, die ons team 
wil versterken, dan vernemen wij dat uiteraard graag.  
Buitenstaanders hebben vaak geen idee hoe belangrijk vrijwilligers voor ons zijn. 
Of het nu gaat om de bezorgers, de gastvrouwen en gastheren, de archiefgroep, de 
activiteitengroep, de digitaliseergroep, de mensen die zich met de Kroniek of website 
bezighouden, of de bestuursleden... het maakt niet uit. 
Met ruim 70 enthousiastelingen blijven we ons graag inzetten, om de historie van 
onze fraaie Wieringermeerpolder, ook in de komende jaren, levend te houden. 
 
Bedankt voor uw aller steun en uw aandacht. 
 

 


