Jaarverslag 2018 secretaris van de Historische Kring Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef, “In de Gloriosa”
Algemeen:
Ook dit jaar heeft de vereniging weer een donatie mogen ontvangen. Deze keer van de vereniging “Curtevenne”
welke in 2017 is opgeheven. Het geld is besteed aan het digitaliseren van oude beeld- en geluiddragers.
Afgelopen jaar is Henk Verhagen, tijdens de lintjesregen, door Burgemeester Ossel onderscheiden voor zijn
vrijwilligerswerk waaronder dat voor de Historische Kring.
Afgelopen jaar heeft de kring te maken gekregen met de nieuwe privacywet AVG. Er is een privacyverklaring
opgesteld en deze is via de website te raadplegen.
Door de makers van het programma “Verborgen verleden” werd de vereniging benaderd om mee te werken aan het
programma over Youp van ’t Hek. Dit werd opgenomen in “Het Wapen van Amsterdam” omdat voorouders van Youp
daar gewoond hebben. Jaap Wertheim heeft namens de kring e.e.a. verteld over het restaurant. Het programma is
op 8 september uitgezonden.
Voor de vereniging is een zgn. culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status aangevraagd. Door deze
status kunnen donateurs een belastingvoordeel krijgen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra
giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de
aangifte vennootschapsbelasting.
Vergaderingen en bestuurlijke activiteiten.
Het bestuur is in 2017 11x bij elkaar geweest voor de reguliere bestuursvergadering. Het dagelijks bestuur
(voorzitter, penningmeester en secretaris) probeert daarnaast zoveel mogelijk op de dinsdagavonden aanwezig te
zijn om lopende zaken te kunnen regelen.
De reguliere jaarlijkse ledenvergadering vond plaats op dinsdag 27 maart 2018. Er waren, naast het bestuur, slechts
10 leden aanwezig. Dit is wel een dieptepunt in de geschiedenis van onze vereniging.
Na de pauze verzorgde Wim Kozijn, ondanks de lage opkomst, een boeiende lezing over het Wilhelmus aan de hand
van de geschiedenis van Nederland.
Leden van het bestuur bezochten in 2018 diverse vergaderingen, o.a. van Tussen Vecht en Eem en het periodieke
monumentenoverleg.
Activiteiten en tentoonstellingen.
In januari 2018 werd voor het eerst een lezing georganiseerd, in samenwerking met de stichting Stalpaert. Het
thema was de tuinen van de Buitenplaatsen. De lezing vond plaats in de Hervormde Kerk aan het Noordereinde en
werd gegeven door Johan van Galen Last van Natuurmonumenten. De lezing werd zeer goed bezocht en
gewaardeerd.
Op zaterdag 16 juni 2017 had de Historische kring een kraam ingericht op de braderie aan de Meenthof. Er was weer
veel belangstelling voor het werk van de kring en dit heeft weer geresulteerd in de aanwinst van een aantal leden.
In oktober was een tentoonstelling in “De Drie Dorpen” met als thema “Vervoer”. De tentoonstelling was weer goed
bezocht met minimaal 500 bezoekers. Ook mochten we weer enkele voorwerpen, welke waren uitgeleend, voor
onze vereniging behouden.
Verenigingsgebouw.
Er is weer veel onderhoud gepleegd aan het verenigingsgebouw en de bijbehorende tuin. Veel gereedschappen uit
de verzameling zijn schoongemaakt en gerepareerd.
In de werkruimte zijn de TL balken vervangen. In de toekomst zal dit nog aangepast worden naar LED verlichting.
Aan de achterzijde zijn enkele ramen vervangen.
De verzameling van de Historische Kring
Ook dit jaar zijn we weer verblijd met vele schenkingen in de vorm van foto’s documenten en voorwerpen waarvan
enkele bijzondere. Zo ontvingen we een handgeschreven brief van meester Fennis, schoolmeester in Ankeveen, een
prachtig oud stokpaard uit 1930 en het fietsenrek van Hostellerie “De oude Herberg” Onze oudheidkamer op de
zolder van ons verenigingsgebouw staat inmiddels zo vol dat we helaas regelmatig giften moeten weigeren vanwege
ruimtegebrek.

Ook de kasten met documenten raken vol. Om ruimte te besparen worden er nieuwe afspraken gemaakt over wat
wij wel of niet bewaren. Hiervoor is een protocol opgesteld waarin is vastgelegd hoe wij omgaan met de
documenten. Zo is b.v. afgesproken om krantenknipsels in te scannen, maar niet meer te bewaren tenzij ze deel
uitmaken van een bij elkaar behorend archiefdeel. De kranten zijn altijd weer via internet te raadplegen.
Met het geld van de ontvangen giften is inmiddels al het analoge materiaal zoals films en geluidopnamen, omgezet
naar digitaal zodat het ook in de toekomst nog gebruikt kan worden
Periodiek en nieuwsbrief
Om kosten te besparen zijn we gestart met het verzenden van het periodiek via Sandd i.p.v. PostNL.
In 2018 zijn we gestart met een halfjaarlijkse Nieuwsbrief. Deze wordt goed gewaardeerd. Hij bevat
nieuws van de vereniging, komende activiteiten en nieuws van onze collega verenigingen in andere
dorpen. De Nieuwsbrief is twee maal verschenen in juni en december 2018.

Vrijwilligers algemeen.
Veel werk voor onze vrijwilligers gaat er nog zitten in het digitaliseren van onze documenten. Daar gaat de komende
jaren nog heel veel tijd in zitten.
Er zijn nieuwe vrijwilligersgroepen gestart met als onderwerpen: De slag bij Ankeveen, familienamen in
‘s-Graveland en 400 jaar ‘s-Graveland in 2025.

Voor het bezorgen van de periodiek zijn er verschillende vrijwilligers weer op pad geweest. Alle vrijwilligers hartelijk
bedankt
De Secretaris, Koos Voorn

