Jaarverslag secretaris 2018
In 2018 heeft het HGW zich weer bezig gehouden met vele uiteenlopende zaken.
Enige daarvan waren: ‘100 jaar Zuiderzeewet’, de ‘Boerenversmarkt’, het realiseren
van een aantal picknickbanken en de nieuwe privacywet (AVG).
Het bestuur.
Het bestuur bestond in 2018 uit:
- Mevr. R. Miedema, voorzitter
- Dhr. J. Bos,
penningmeester
- Dhr. H. Roelofsen, secretaris
- Mevr. M. Butijn,
bestuurslid
- Mevr. A. Ouwehand, bestuurslid
- Dhr. F. de Vries,
bestuurslid
- Dhr. F. Walstra,
bestuurslid

Aftredend in 2021.
Aftredend in 2019.
Aftredend in 2020.
Aftredend in 2019.
Aftredend in 2021.
Aftredend in 2020.
Aftredend in 2019.

Dhr. Walstra heeft te kennen gegeven, zich niet herkiesbaar te stellen.
Dhr. Bos en mevr. Butijn stellen zich wel herkiesbaar.
Leden.
Het ledenaantal van het Historisch Genootschap op 1 januari 2018, bedroeg 1072.
Op 31 december 2018 was het ledenaantal licht gestegen naar 1074. Omdat wij,
wegens overlijden, helaas afscheid hebben moeten nemen van enige leden, wil
ik u verzoeken, om een moment van stilte in acht te nemen, om hen te gedenken.
Bestuursbijeenkomsten.
In 2018 heeft het bestuur 7 keer vergaderd, namelijk op 7 februari, 20 maart,
16 mei, 20 juni, 28 augustus, 17 oktober en 11 december.
Ledenbijeenkomsten.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering werd gehouden, op dinsdag 20 februari in 'de Doorbraak' te
Kreileroord. De voorzitter mocht daarbij circa 55 leden verwelkomen. Zij ging onder
andere in, op het geslaagde jubileumfeest en ook op het feit, dat in 2018 de
herdenking zal zijn van 100 jaar Zuiderzeewet. Op dit laatste zal, door het HGW,
op diverse manieren aandacht worden besteed. Na de pauze, verzorgde mevrouw
M. Rijk een mooie lezing, over het door haar geschreven boek ‘Polderpioniers’.
(De notulen van deze jaarvergadering staan vermeld in Kroniek 79.)
Ledenvergadering:
De ledenvergadering, die door circa 35 leden werd bezocht, was op dinsdag
27 november in de ontmoetingszaal van de Cultuurschuur.

Voor de pauze, verhaalde de voorzitter over enige actuele zaken binnen het HGW.
Daarna werden vragen van de leden beantwoord. Na de pauze was er een lezing
met het thema: ‘de nieuwe Afsluitdijk’. Dit werd verzorgd door dhr. C. Monderen, die
zeer boeiend wist te vertellen, over de ontwikkelingen, aangaande de Afsluitdijk.
100 jaar Zuiderzeewet.
Het HGW heeft, mede in samenwerking met de Cultuurschuur, veel aandacht
besteed aan dit item. De tentoonstelling hierover werd op 23 juni geopend door Jan
Lely, de achterkleinzoon van C. Lely. Spreker daarbij was ‘Lelykenner’, dhr. E. Voigt.
Diverse media, hebben tevens uitvoerig aandacht besteed aan dit historische feit.
Op uitnodiging, hebben ook de bovenbouw van de basisscholen en de onderbouw
van Wiringherlant, deze tentoonstelling bezocht. Dit onder begeleiding van dhr. Voigt.
Tentoonstellingen.
Er werden in 2018 twee tentoonstellingen gerealiseerd: ‘100 Jaar Zuiderzeewet’
(vanaf maart) en ‘de naamgeving van de Wieringermeer’ (vanaf oktober). Onze
vitrinekasten werden ingericht voor het thema: ‘De eerste bewoners van de polder’
(met o.a. klederdrachten, diverse voorwerpen en oude recepten). Daarna was het
thema: ‘Het verzet in de 2e Wereldoorlog’. Later werden er oude huishoudelijke
spullen tentoongesteld van mevr. A. Roza en tenslotte zelfgemaakte poppen van
mevr. J. de Geus. In de laatste 2 maanden mocht de CS over de vitrines beschikken.
Andere activiteiten.
Het Genootschap heeft, in het afgelopen jaar, ook weer deelgenomen aan diverse
activiteiten, zoals o.a., de 'Boerenversmarkt'. Deze werd gehouden op zaterdag 1 en
zondag 2 september in Slootdorp. Op de stand van het HGW, kon men ook proeven
van diverse vers bereide streekgerechten. Dit werd door velen zeer op prijs gesteld!
Film Toen.
Reeds vanaf 2017 verzorgt het Genootschap, in samenwerking met het ‘Filmhuis’,
diverse historische films in de Cultuurschuur. Dit onder de naam ‘Film Toen’.
Wielenplan.
Het plan, dat J. Kerckhoffs voor ogen had, met betrekking tot o.a. het opknappen van
het monument bij ‘de Wielen’, bleek voor Staatsbosbeheer totaal niet bespreekbaar.
Inmiddels heeft ’De Kop Werkt’ (Dit is het regionaal stimuleringsprogramma van de
vier Kopgemeenten en de provincie N-H) het plan opgevat, om meer toeristen aan
te trekken. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken, aan de onderwaterzetting
van de polder. Men is voornemens, om het monument op te knappen en bij die plek
een grote toeristische trekpleister te realiseren. Uitgaande van de huidige planning,
zal dit project gerealiseerd zijn, op 17 april 2020. Exact 75 jaar na de inundatie.
Picknickbanken.
Als alternatief voor het plan van J. Kerckhoffs, was bij het HGW het plan ontstaan, om
op enige plekken in de polder picknickbanken te plaatsen. Deze zullen worden
voorzien van infopanelen. Middels deze panelen, zal informatie worden verschaft,
over de directe omgeving van de banken en over de geschiedenis van onze polder.

Afdeling Kernbeheer van gemeente Hollands Kroon heeft toegezegd, hieraan mee te
werken. Zij zal onder andere zorg te dragen, voor de plaatsing van deze banken. Wij
hopen, dat vóór medio 2019 de banken zullen zijn geplaatst op de diverse locaties.
Kroniek.
In ‘de Kroniek’ stonden, in het afgelopen jaar, weer vele items en mooie verhalen.
Regelmatig komen er positieve reacties binnen en ook bedankjes, dat er aan een
bepaald item aandacht is besteed. In 2018 verschenen de nummers 79 t/m 81.
AVG.
2018 was tevens het startjaar van de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. Bij deze nieuwe privacywet, hebben bedrijven en organisaties de
plicht, om persoonsgegevens goed te beschermen. Het, in eerste instantie opgezette
protocol, is aangepast en daarna door het bestuur goedgekeurd. De privacyverklaring
zal, te zijner tijd, in de Kroniek worden geplaatst, evenals het protocol. In de nabije
toekomst, zal ook op onze website, hier ruimschoots aandacht aan worden besteed.
Website en facebook.
In 2017 is het HGW overgestapt, naar een andere webhost en in 2018 is besloten,
om van start te gaan met facebook. Regelmatig worden, middels dit medium, foto’s,
bepaalde items en/of filmpjes geprofileerd. Dus voor meer info: volg ons op facebook!
Schuldbekentenissen.
Het HGW heeft, nog circa 6 eigenaren (of erfgenamen), van de inmiddels uitgelote
schuldbekentenissen, niet weten te traceren. Mocht dit echt niet lukken, dan zal er
in de toekomst, in een landelijk dagblad, hiervoor een oproep worden geplaatst.
Schenkingen.
Wij zijn in 2018 weer verblijd met een aantal schenkingen. Bij deze willen wij een
ieder, die daaraan heeft meegewerkt, heel hartelijk danken voor de bijdrage. Al
enige jaren hebben wij de ANBI cultuurstatus en daardoor is het in veel gevallen
mogelijk, om gebruik te kunnen maken, van een extra giftenaftrek. Mocht u hierover
vragen hebben, of enige informatie wensen, dan kunt u, uiteraard geheel vrijblijvend,
contact opnemen met onze penningmeester, dhr. J. Bos. Ook op onze website
(www.wieringermeergeschiedenis.nl), is hierover de benodigde informatie te vinden.
Tot slot.
Terugkijkend, is 2018 voor het HGW weer een bewogen jaar geweest. Een jaar met
vele leuke dingen, maar natuurlijk ook een jaar, waarin diverse hobbels genomen
moesten worden. De ene hobbel wat groter dan de andere. En als dan blijkt, dat de
bereidwilligheid van onze vrijwilligers, om elkaar te helpen en te steunen, zeer hoog
ligt, dan geeft dat een heel warm gevoel. En dat maakt ‘ons Genootschap’ zo
bijzonder en daarom, mogen wij best trots zijn, hier deelgenoot van te mogen zijn.
Dank voor uw aandacht!
27 februari 2019
secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl

