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Diemen, 3 maart 2019
Betreft: jaarvergadering 23 maart 2019
Geachte mevrouw, heer,
Met veel genoegen nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de Historische Kring
Diemen.op zaterdag 23 maart en we starten om 14.00 uur. Plaats is de Schakel, Burg.
Bickerstraat 46A te Diemen.
Als u uw emailadres hebt opgestuurd krijgt u alle stukken automatisch bij deze mail.
De agenda voor de vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zaal open 13.30 uur. Koffie en thee.
Opening door de voorzitter ( 14.00 uur )Bespreking afgelopen jaar en komende jaar
Bespreking van de jaarstukken
1. - Financiele stukken 2. - Rapportage kascontrolecommissie
Rooster van aftreden/herbenoemingen In 2019 treden geen bestuursleden af.
Rondvraag.
Sluiting ( circa 14.30 uur )
Pauze
Lezing door de heer Jaap Haag over Nieuwkomers en Diemen
Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Het Bestuur van de HKD
NB: Bijgevoegd: jaarverslag 2018 en notulen van de ALV van 2018. Op aanvraag bij de
secretaris te bekomen de financiele stukken ( Liggen ook gereed bij de vergadering ).

Notulen van de gehouden Algemene Jaarvergadering
van de Historische Kring Diemen
op zaterdag 17 maart 2018
gehouden in de De Schakel (Burg. Bickerstraat 46 te Diemen)
Er zijn 39 leden aanwezig op deze ALV.
Opening
De voorzitter Ad Saan opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij stelt een agenda aanpassing voor:
Invoegen: agendapunt 3 Notulen ALV 28 maart 2017
Invoegen: agendapunt 6 Rondvraag
Mededelingen
De voorzitter laat het jaar 2017 de revue passeren:
- ALV op 28 maart
-lezing Corrie Swinkels op 11 november over textiel in zijn breedste verschijning
-Diemerfestijn op 9 september
-excursie Marinewerf Amsterdam op 20 november
-symposium bij Oud-Hoorn bijgewoond
-vrijwilligersavond op 24 november
- ledenwerfactie middels cadeaubon van 15 euro voor 1 jaar lidmaatschap
- beleidsplan HKD 2017-2020
- gesprekken met wethouder Klaasse en politieke partijen
- samenwerking met “Herinner je Diemen”.
- 4 x maal “Koffieklets” op een zaterdag in ons verenigingsgebouw.
Tevens meldt hij dat het schuurtje bij ons verenigingsgebouw zeer vochtig is. Daarin staat ook
papier. We zullen stellingen moeten bouwen in ons verenigingsgebouw om zo het papier droog te
kunnen bewaren.
De fotoclub is actief geweest, maar de monumentencommissie heeft dit jaar stil gelegen wegens
ziekte. Ook is de genealogiewerkgroep nog niet van de grond gekomen.
Op 2 juni a.s. is er een excursie naar Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Ook zal er vanaf 1 december
in het gemeentehuis een tentoonstelling worden verzorgd door de HKD van alle burgemeesters van
Diemen.
Algemeen jaarverslag HKD 2017
De secretaris leest het jaarverslag van de HKD van 2017 voor. Alle leden hebben dit verslag
gekregen.
Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2017
Notulen van 2017 goedgekeurd.
Verslag van de kascommissie over de boekhouding 2017.
De kascommissie wil graag de complimenten overbrengen aan de penningmeester. Het was een zeer
verzorgd kasboek en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Penningmeester leest

ondertekende reactie van de kascommissie voor en het bestuur wordt decharge verleend.
Opgemerkt wordt dat de HKD een legaat van 1000 euro heeft ontvangen in 2017.
In verband met de 2 inbraken en de diefstal van apparatuur zijn de afschrijvingen omhoog gegaan.
Toch wordt afgesloten met een positief resultaat.
De heer Scholing: ik heb in 2017 een aantal opmerkingen gemaakt en ik zie dat er zeer goed op is
gereageerd door het bestuur. Mijn complimenten hiervoor. Ik heb nog wel een vraag: Kan er geen
beveiliging plaatsvinden ivm de inbraken? Bestuur: Wij hebben hiervoor een bedrag gereserveerd.
Er komt een inbraakalarm en een melding naar de meldkamer van een beveiligingsbedrijf.
De heer Scholing: Ik zie bij de baten en lasten een bedrag van 122 euro. Dat is hetzelfde als het jaar
ervoor. Bestuur: U heeft gelijk. Dat is een foutje. Het bedrag moet lager zijn.
Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat uit heer Claus en de heer Krijgsman. De mevrouw Kronenberg is
reserve lid. Het verzoek is om bij de volgende ALV een lijstje met het rooster van aftreden van de
kascommissieleden mee te sturen. De heer Scholing wordt ook reservelid voor de kascommissie.
Rooster aftreden bestuur
Op dit moment is het zo dat 4 van de 5 zittende bestuursleden in 2019 tegelijk moeten aftreden. Het
bestuur wil graag voorstellen om in een bijzondere ALV in oktober of november het voltallige
bestuur te laten aftreden om vervolgens het rooster van aftreden te gaan aanpassen zodanig dat niet
alle leden op hetzelfde moment dienen te moeten aftreden. U krijgt voor deze bijzondere ALV allen
een uitnodiging.
Rondvraag
Wiard Krook: De hoofdredacteur van het tijdschrift is ziek maar in zijn naam wil ik op deze plaats
alle mensen bedanken die in 2017 hebben meegewerkt aan het tijdschrift van de HKD. Tevens wil
ik alle mensen bedanken die hebben meegewerkt aan het vullen en mooier maken van de beeldbank
van de HKD.
Henk van Tuin: Is het geen goed idee om een werkgroep in het leven te roepen die een
inventarisatie maakt van de graven van begraafplaats “Gedenck te Sterven”. Ze kunnen een
tekening/plattegrond maken van alle graven en alle namen. Vervolgens zou dit samen met een
historische beschrijving van de begraafplaats tot een mooi product leiden. Een goed idee.
Heer Scholing: Jaarverslag HKD opsturen naar de belastingdienst. Doen we.
K van de Burg: De Omval wordt uitgebreid met een bibliotheek. Is het geen idee om daar ook met
de HKD in te gaan zitten? Bestuur: De Omval is een Cultureel Centrum. Ik denk niet dat de HKD
zich daar thuis zou voelen
Josje Kronenberg: Is het een idee om met de HKD in de Grote Rietschuur te gaan zitten? Bestuur:
Er is sprake van 8 ton achterstallig onderhoud. De gemeente denkt aan een wijkvoorziening voor de
Sniep. Het gebouw ligt ook niet echt centraal voort vele Diemenaren. We denken niet dat dit iets
voor ons is.
Josje Kroneberg: Ik wil het bestuur graag bedanken voor al zijn inzet in 2017 voor de HKD. Echt
bedankt!
Sluiting
De voorzitter sluit om circa 14.50 uur de vergadering en dankt allen hartelijk voor hun bijdrage.
Er wordt een DVD getoond met een interview van oud-burgemeester B. de Hon. Daarna
beantwoordt de heer de Hon een aantal vragen.
Opgemaakt: 15 januari 2019
Peter Texier

Algemeen jaarverslag van de Historische Kring Diemen
over het jaar 2018
Het bestuur
Het bestuur is in 2018 ongewijzigd gebleven en heeft in dat jaar 9 maal vergaderd.

Activiteiten
- ALV op 17 maart. Oud-burgemeester de Hon was aanwezig bij het afspelen van zijn
interview. Hij beantwoordde vragen van de aanwezigen.
- 4 x maal “Koffieklets” op een zaterdag in ons verenigingsgebouw.
- 2 sets ansichtkaarten van 5 stuks heeft de HKD uitgegeven. De onderwerpen zijn
moderne architectuur in Diemen.
- tentoonstelling “Burgemeesters van Diemen” in het gemeentehuis door HKD ingericht.
Daartoe zijn tal van archieven in Nederland bezocht en hebben we zeer veel krantenknipsels bekeken.
- werkgroep “monument vliegers 1940-1945” gestart.
- HKD staat met kraam op de kramenmarkt DiemerFestijn 8 september.
- 2 juni organiseert de HKD een excursie naar Enkhuizen, Medemblik, Hoorn.
- Lezing over V&D 13 oktober om 13.30 uur in de Schakel door Philippe Hondelink
- Steven Dijk verzorgt een quiz over Diemen, Nederland en Europa op zondag 9
september in de mooie schuilkerk De Hoop
- Extra Algemene Ledenvergadering
Op 3 november 2018 om 19.30 uur heeft het bestuur van de HKD een extra algemene
ledenvergadering gehouden in ons verenigingsgebouw, Burg Bickerstraat 46B in Diemen.
De reden hiervoor is het aftreden en opnieuw weer aantreden van een aantal
bestuursleden.
- John Cuijpers geeft rondleidingen op fort Diemerdam en maakt een rondwandeling door
Diemen met oude en nieuwe Diemenaren.
- op 23 november hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden.
- Facebook pagina opgericht
- bijeenkomst bijgewoond RABO fonds
- aanvragen subsidie Canon van Diemen bij RABO fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds
- 3 x overleg met wethouder en ambtenaren o.a. over bedreigde monumenten
- bezoeken en gesprekken met Frits Reurekas
- foto’s beschikbaar gesteld voor vernieuwde brandweerkazerne
- redactie tijdschrift heeft artikel geschreven voor Daarom Diemen
- copy geleverd van oude Diemer Couranten aan nieuwe omroep Diemen
- het in ontvangst nemen en catalogiseren van vele giften.

Geen contributieverhoging
De contributie van de HKD werd in 2018 niet verhoogd en bleef € 22,50.
Oudheidskamer/verenigingsgebouw
Het verenigingsgebouw is nu electronisch beveiligd.
Canon van Diemen
De HKD is bezig om een “Canon van Diemen” op te stellen. Een aantal hoogtepunten uit
de geschiedenis op een rijtje gezet. We willen dit tevens geschikt maken voor het
basisonderwijs in Diemen.
Het tijdschrift
Ook dit jaar weer 2 tijdschriften met als onderwerpen “De brandweer in Diemen” en
“Burgemeesters in Diemen”.

Interviews
Dit jaar zijn er geen interviews gehouden.

Financiën
Het boekjaar 2018 werd met een positief saldo afgesloten.Dit werd o.a. mede veroorzaakt door het
niet doorgaan van de interviews.

Werkgroepen
Ook in 2018 zijn tal van werkgroepen onverdroten verder gegaan met hun activiteiten.

Ledenaantal
Per 31-12-2017 had de HKD 513 leden en per 31-12-2018 was dit aantal met 18 afgenomen tot 495.
Er waren 35 opzeggingen en 17 aanmeldingen. Een flink aantal van de opzeggingen betrof leden die
waren overleden.

Diemen, 28 januari 2019

Opgemaakt door J.P. Texier, secretaris.

Verslag van de extra algemene ledenvergadering
van de Historische Kring Diemen op 3 november 2018 om 19.30 uur
in gebouw de Schakel Burg. Bickerstraat 46B te Diemen
De extra algemene ledenvergadering over de bestuurswisseling werd gehouden op zaterdag 3
november om 19.30 uur.
De reden voor deze extra ledenvergadering is om het rooster van aftreden van de zittende
bestuursleden van de HKD aan te passen. Zoals het er nu voorstaat zullen 5 van de 6 bestuursleden
in het voorjaar van 2019 tegelijk moeten aftreden. Dit willen we aanpassen. We stellen aan u voor
om op 3 november 3 bestuursleden te laten aftreden, deze stellen zich herkiesbaar en worden weer
gekozen voor een periode van 3 jaar, te weten tot najaar 2021.
1. Aftreden bestuursleden.
De leden Cora Rijfkogel, Frans Deckers en Peter Texier treden af.
2. Verkiesbaar stellen bestuursleden HKD
De leden Cora Rijfkogel, Frans Deckers en Peter Texier stellen zich weer herkiesbaar voor het
bestuur van de HKD voor een periode van 3 jaar
De aanwezige leden ( 12 ) stemmen in met de door het bestuur voorgestelde bestuurswisseling
Naam bestuurslid
Zittingsduur (3 jaar) en herkiesbaarheid (onbeperkt):
statuten art. 8.9.
Ad Saan gekozen voorjaar 2016 (in de plek van John
Cuijpers)

In functie
gekozen

Datum van
aftreden

Voorjaar 2016

Voorjaar 2019

Han Saan

Voorjaar 2016

Voorjaar 2019

Peter Texier

Voorjaar 2016

Voorjaar 2019

Frans Deckers

Voorjaar 2016

Voorjaar 2019

Ellen van Meurs

Voorjaar 2017

Voorjaar 2020

Cora Rijfkogel

Voorjaar 2016

Voorjaar 2019

