Jaarverslag 2020 secretaris van de Historische Kring Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef, “In de Gloriosa”
Algemeen:
2020 is voor iedereen een raar jaar geweest vanwege de introductie van een nieuw zeer besmettelijk virus COVID19. Om de
uitbreiding van het virus een halt toe te roepen werden er vanuit de regering veel beperkende maatregelen getroffen om
besmetting te voorkomen. Zo mochten er nog maar weinig activiteiten plaats vinden waarbij grote groepen mensen betrokken
waren. Hierdoor kon de Historische Kring ook maar weinig organiseren. Als eerste verviel helaas de Algemene Leden
Vergadering. Hoewel de vereniging verplicht is om ieder jaar een ALV te organiseren konden wij ons wel beroepen op overmacht
omdat het van regeringswege niet toegestaan was. Helaas was er ook geen pasend alternatief.
Ook de openstellingen moesten verminderd worden zodat we helaas weinig mensen konden ontvangen in het
verenigingsgebouw.
Onze vereniging zal zich in de toekomst wat intensiever gaan profileren op het gebied van de aantasting van het dorpsgezicht.
Zo hebben we in een brief naar de gemeente en provincie geschreven dat wij ons zorgen maken omtrent de aanpassingen van
de Smidsbrug waarbij mogelijk panden moeten verdwijnen voor een eventuele rotonde.
Het ledental is in 2020 iets toegenomen met per saldo een stijging van slechts twee leden van 508 tot 210 leden. Het aantal
nieuwe leden was 22 maar daar stonden 20 afzeggingen tegenover.
Vergaderingen en bestuurlijke activiteiten.
Het bestuur is in 2019 als gevolg van het virus ook minder bij elkaar gekomen. Er zijn acht reguliere bestuursvergadering
tegenover normaal elf.

Activiteiten en tentoonstellingen.
In januari 2020 werd voor de derde keer een lezing georganiseerd, in samenwerking met de stichting Stalpaert. Het thema was
dit keer de visserij in Kortenhoef. De lezing vond plaats in de Hervormde Kerk aan het Noordereinde en werd gegeven door Krijn
Spaan. De lezing werd goed bezocht en zeer gewaardeerd.
Alle overige activiteiten zoals een tentoonstelling, aanwezigheid op de braderie van de Meenthof, en medewerking aan de Open
Monumentendag konden helaas niet doorgaan vanwege het virus. Met name voor de tentoonstelling over 75 jaar bevrijding was
dit een grote domper. Er was al veel werk verricht door vrijwilligers van de drie Historische Kringen, Gloriosa, Loosdrecht en
Nederhorst en we verheugde ons op de locatie n.l. bij kasteel Nederhorst.
Verenigingsgebouw.
Er zijn weer veel gereedschappen en voorwerpen uit de verzameling opgeknapt, schoongemaakt en gerepareerd en sommigen
sieren nu onze tuin waaronder een mooie nieuwe aanwinst: Een ploeg. Ook zijn een aantal gedenkstenen schoongemaakt en de
letters opnieuw ingeschilderd. Deze hebben nu een mooi plaatsje bij de ingang van het verenigingsgebouw.
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 tekeningen en schilderijen waarvan er nu enkelen de wanden van het
verenigingsgebouw sieren. Ook ontvingen wij van Hetty brouwer een exemplaar van haar boek “Het geheim van Goolust”
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.
Anne Oldenburg Schriek is samen met haar vader Jan Schriek een facebook pagina gestart voor de HK. Dit was al heel snel een
groot succes en de 1000 leden werden snel bereikt.
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

