Algemeen jaarverslag van de Historische Kring Diemen over het jaar 2017

Het bestuur
Het bestuur is in 2017 ongewijzigd gebleven en
heeft in dat jaar 8 maal vergaderd. Het bestuur
heeft een beleidsplan HKD 2017-2021 opgesteld.
Staat op de website HKD.
Het bestuur heeft meegedaan met 2 bijeenkomsten op 27 september en 11 oktober van de
gemeente om mee te denken over de toekomst
van kunst en cultuur in Diemen.
Activiteiten
- 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
-vrijwilligersavond op 24 november
-gesprekken met wethouder Klaasse en politieke
partijen
- samenwerking met “Herinner je Diemen”.
- 4 x maal “Koffieklets” op een zaterdag in ons
verenigingsgebouw.
Geen contributieverhoging
De contributie van de HKD werd in 2017 niet
verhoogd en bleef € 22,50.
Oudheidskamer/verenigingsgebouw
In 2017 is 2 x ingebroken in gebouw de Schakel
en door de verbindingsdeur zijn de inbrekers ook
in ons gebouw gekomen. Er is apparatuur
gestolen die net nieuw was aangeschaft i.v.m een
subsidie door de gemeente. De verbindingsdeur
met de Schakel is nu dichtgemaakt. Gesprekken
gaande met een beveiligingsbedrijf om het
gebouw electronisch te beveiligen.
Grote Rietschuur
Gedurende het gehele jaar is er overleg geweest
met de gemeente, Pantar en Bond Heemschut
voor het behoud van de Grote Rietschuur,
eigendom van Pantar. Het gaat met name over de
parkeervoorzieningen van Pantar. We hopen hier
in 2018 meer over te kunnen zeggen.
Het tijdschrift

Ook dit jaar weer 2 tijdschriften met tal van
verschillende en met mooie foto’s geillustreerde
artikelen.
Cadeaubon
Dit jaar hebben we de mogelijkheid geschapen
om uw familie of vrienden voor 15 euro één jaar
lid van de HKD te maken.
Interviews
Dit jaar zijn er 4 interviews gehouden met:
Cor Bakker-Hennipman
Dirk van Dijk
Marinus van Dijk
Bob de Hon
Financiën
Het boekjaar 2017 werd met een positief saldo
afgesloten.Dit werd mede veroorzaakt door een
legaat en een jaarlijkse schenking.
Werkgroepen
Ook in 2017 zijn tal van werkgroepen
onverdroten verder gegaan met hun activiteiten.
Ledenaantal
Per 31-12-2016 had de HKD 512 leden en per 3112-2017 was dit aantal met één toegenomen tot
513. Er waren 23 opzeggingen en 24 aanmeldingen, waaronder een KortVerband Lid
(cadeaubon).
Diemen, 28 februari 2018
Opgemaakt door J.P. Texier, secretaris.

