
Jaarverslag 2019 secretaris van de Historische Kring  Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef, “In de Gloriosa” 

 

Algemeen: 

In februari was de beschikking binnen dat de HK nu een culturele ANBI stichting is. De website is hiervoor aangepast zodat alle 

bescheiden hiervoor zijn in te zien via de site.  

Het ledental is in 2019 toegenomen met per saldo een stijging 20 leden van 488 tot 508 leden.Nieuw 38 leden. 

 

Vergaderingen en bestuurlijke activiteiten. 

Het bestuur is in  2018 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 26 maart  2019 in de ontvangstruimte van het Cultureel 

Centrum Kortenhoef. Er waren, naast het bestuur, 16 leden aanwezig.  

Na de pauze verzorgde Wim Molleman een diaserie met oude prentbriefkaarten. 

Leden van het bestuur bezochten in  2019 diverse vergaderingen, o.a.  van Tussen Vecht en Eem en het periodieke 

monumentenoverleg.  

 

Activiteiten en tentoonstellingen. 

In januari 2019 werd voor de tweede keer een lezing georganiseerd, in samenwerking met de stichting Stalpaert. Het thema was 

dit keer de vervening. De lezing vond plaats in de Hervormde Kerk aan het Noordereinde en werd gegeven door 

FerrieSiemensma en Aales van Leeuwen De lezing werd goed bezocht en zeer gewaardeerd. 

In het weekend van 26 en 27 oktober was er, in het verenigingsgebouw van de Ankeveense ijsclub een tentoonstelling 

georganiseerd met foto’s van de verschillende scholen van Ankeveen. De HK heeft daar medewerking aan verleend middels het 

beschikbaar stellen van de borden en het opprikken van de foto’s. Ook hebben zij de borden opgesteld in het gebouw.  

Ook heeft de HK meegewerkt aan de tentoonstelling in de Regenboogschool vanwege het 50-jarig jubileum. Daarvoor zijn foto’s 

geleverd, opgeprikt en de borden opgesteld. Deze was op 9 november.  

In 2019 heeft onze vereniging weer meegewerkt aan de Open Monumenten Dag. Het thema was “Plekken van plezier” Er waren 

op diverse plaatsen tentoonstellingen ingericht en in Veenstaete werd een diaserie gedraaid. 

 

Op zaterdag 15 juni 2019 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. 

 

Verenigingsgebouw. 

Veel gereedschappen uit de verzameling zijn schoongemaakt en gerepareerd en sommigen sieren nu onze tuin. 

De muren zijn voorzien van spouwmuurvulling zodat we hopen te besparen op energiekosten. 

De penningmeester is begonnen met het reserveren van geld dat mogelijk nodig is voor de energietransitie indien we van het 

aardgas af moeten. Ook wordt er nagedacht over de mogelijkheid van zonnepanelen. 

De tuin is beplant met een nieuwe haag aangezien de oude enorm te leiden heeft gehad van de buxusmot. Ook is een gedeelte 

van de bestrating verhoogd aangezien deze was ingezakt. 

 

De verzameling van de Historische Kring 

Ook dit jaar mochten we weer een aantal schenkingen ontvangen in de vorm van foto’s documenten en voorwerpen waarvan 

enkele bijzondere. Zo ontvingen we ook enkele schilderijen welke nu de wanden van het verenigingsgebouw sieren.   

 

Periodiek en nieuwsbrief 

Ook dit jaar is het weer gelukt om ieder kwartaal een interessante periodiek voor onze leden te maken. We zijn echter wel 

continu op zoek naar mensen die iets willen bijdragen aan onze periodiek.  

Jan Dekker heeft ook in 2019 weer twee interessante nieuwsbrieven samengesteld welke in juni en december 2019 aan onze 

leden is verstuurd. 

 

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. 

 

Voor het bezorgen van de periodiek zijn er verschillende vrijwilligers weer op pad geweest. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt 

 

De Secretaris, Koos Voorn 


