JAARVERSLAG 2004
De historische vereniging is inmiddels één jaar jong. Het was een jaar van oriëntatie, inventarisatie
en opstarten van diverse activiteiten. Een kort verslag.
Vergaderingen;
Het bestuur vergadert doorgaans op de eerste donderdag van de maand. Er is voor de maand
november een ledenvergadering gepland.
Ledenwerving;
Verheugend is het te constateren dat we reeds 90 leden hebben. We zijn een jonge en nog
groeiende vereniging. Ledenwerving is van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging
en heeft onze blijvende aandacht.
Ledenactiviteiten;
Het streven is om jaarlijks een aantal ledenactiviteiten te organiseren. In februari is een lezing
“Tussen wind en water” door Cees Stins gehouden. Eind september is een “Kunst en Kitschavond”
met museumconservator Carel de Jong georganiseerd.
Na de ledenvergadering in november wordt door Gré Mantel een lezing gehouden over haar hobby
genealogie.
Commissies/werkgroepen;
In het voorjaar is een commissie archeologie en bewoning geschiedenis van start gegaan. De
commissie bestaat uit de volgend personen: Harry Vrieze, Rene Beunder, Peter Boon, Ben Mes,
Chiel de Leeuw en Hans Stolk. Een redactiecommissie, o.a. Peter Sasburg en Cees Stins, is van
start gegaan en hebben in voorbereiding genomen de eerste uitgave van de historische kroniek.
Deze eerste kroniek wordt op de ledenvergadering gepresenteerd. Justus Houthuesen en
Maureen Hulshof vormen een werkgroepje met als doel: interviews afnemen en schriftelijk
vastleggen, voortzetten en hergebruik van de dorpskrant stukjes geschreven door Cees Stapel. Op
de ledenvergadering vorig jaar is een inventarisatie gemaakt van leden die actief willen zijn, voor
de samenstelling van de commissies wordt van deze opgave gebruik gemaakt.
Archiveren;
Vanaf de oprichting van de vereniging worden krantenartikelen betrekking hebbende op de
bewoners van Sijbekarspel/Benningbroek verzameld door Anneke Helder. Vanaf het moment dat
er goederen aan de vereniging werden aangeboden voor beheer worden deze geregistreerd door
Gré Mantel. Deze goederen worden voorlopig opgeslagen bij Leentje Linders.
Dorpsfilm;
Een opzet is gemaakt voor het realiseren van een nieuwe dorpsfilm. Voor de noodzakelijke
financiering worden momenteel subsidies aangevraagd bij diverse fondsen, gemeente etc. Het
plan is om in 2005 /2006 deze film te realiseren.
Anneke Helder

