
 
 
Introductie: jaarverslag 2020 is geschreven door secretaris Dhr. H. (Hans) Roelofsen. Hans wil 
iedereen bedanken voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren. De taken van het 
secretariaat zijn overgenomen door Roelie Schiere.  
 

Jaarverslag secretaris 2020. 
 
Het jaar 2020 was zeer bewogen. Praktisch alle activiteiten werden, sommige 
zelfs kort voor de aanvang, gecanceld. Dán mochten we weer open en moest 
iedereen weer ingeseind worden en enige tijd later konden we weer melden 
dat de deur weer op slot ging, etc. Voor alle betrokkenen een vervelende en 
lastige periode. Maar gelukkig hebben we er qua gezondheid- en dat is toch 
echt het belangrijkste- voor zover we nu weten niet echt onder geleden. 
 

Het bestuur. 
Het bestuur bestond in 2020 uit: 
-Mevr. R. (Riet) Miedema voorzitter   aftredend in 2021. 
-Dhr. J. (Johan) Bos  penningmeester  aftredend in 2023. 
-Dhr. H. (Hans) Roelofsen secretaris   aftredend in 2021. 
-Mevr. M. (Marleen) Butijn bestuurslid   aftredend in 2023. 
-Mevr. A. (Annie) Ouwehand bestuurslid   aftredend in 2021. 
-Dhr. C. (Cees) Kooij  bestuurslid   aftredend in 2023. 
-Dhr. F. (Fred) de Vries  bestuurslid   aftredend in 2024. 
 
Mevr. R. Miedema, mevr. A. Ouwehand en dhr. H. Roelofsen hebben 
aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende periode. 
 
Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur voor, voorgedragen tijdens de 
jaarvergadering over 2020 (datum was op 22 september 2021): 
- Mevr. S.(Sandra) van Oers-Smit 
- Dhr. J. (Jan) Wouts 
- Mevr. R. (Roelie) Schiere-Zuidema 
 

Leden. 
Het ledenaantal van het Historisch Genootschap bedroeg op 1 januari 2020 
1075. Op 31 december 2020 zijn dit er 1060. 
 



 
Bestuursbijeenkomsten. 
In 2020 heeft het bestuur 7 keer vergaderd, namelijk op 15 januari, 19 februari, 
27 mei, 30 juni, 26 augustus, 29 september en 4 november. 
 

Ledenbijeenkomst. 
Jaarvergadering. 
De jaarvergadering werd gehouden op dinsdag 25 februari in ‘de 
Cultuurschuur’ te Wieringerwerf. We mochten daarbij circa 43 leden 
verwelkomen. De voorzitter ging o.a. in op diverse activiteiten rond ’75 jaar 
vrijheid’, de barakken in Slootdorp en op een aantal geplande onthullingen en 
evenementen. 
Na de pauze , verzorgden de heren A. de Greeuw en A. Kamma een boeiende 
lezing over de tuinveilingen in Medemblik, ondersteund door een groot aantal 
oude foto’s. (De notulen van deze vergadering staan vermeld in Kroniek 85) 
 
De ledenvergadering (najaar) kon helaas geen doorgang vinden. 
 

Herdenkingsstenen Joods Werkdorp. 
De herdenkingsstenen zijn inmiddels rond het reeds bestaande monument 
geplaatst. De officiële onthulling werd uitgesteld tot nader order. 
 

Monument C.Douma. 
Op 6 juni is in Slootdorp het monument van verzetsheld Catrinus Douma 
onthuld. 
 

Barakken Slootdorp. 
Zoals bekend, zullen de oude barakken in Slootdorp over enige tijd verdwijnen. 
Deze zijn daar indertijd geplaatst, om arbeiders te herbergen, die meehielpen 
aan de wederopbouw van onze polder na de onderwaterzetting. Het 
Genootschap heeft zich ingezet om de geschiedenis daarvan vast te leggen en 
om een deel van de barakken te behouden. Door het verzamelen van verhalen 
en het maken van een film willen we deze geschiedenis levend houden. In 2020 
is een gedeelte van deze film opgenomen, hopelijk de rest in 2021. 
 

Wielenplan. 
Na een stroeve start is het door dhr. J. Kerckhoffs indertijd ingediende plan 
voor een nieuw monument gerealiseerd. De officiële opening vond, in beperkte 
kring, plaats op 17 april, exact 75 jaar na de onderwaterzetting. Er is bij ‘de 



Wielen’ een fraai uitkijk- en belevingspunt gerealiseerd met informatiepanelen; 
en het ‘oude’ monument is verplaatst en opgeknapt. 
 

Themamiddag. 
Op zaterdag 18 januari werd in het Genootschapshuis een themamiddag 
gehouden. Het thema hierbij was getiteld: “Sport”. 
 

Tentoonstellingen/Activiteiten. 
Door de coronamaatregelen en de gedwongen sluitingen is de tentoonstelling 
over 75 Jaar bevrijding en vrijheid het hele jaar 2020 te zien geweest (op 
momenten dat het Genootschap wel open mocht zijn). 
De tentoonstelling ‘Sport greep me’ in de vitrinekasten in de gang bleef 
eveneens langer staan. Vele andere activiteiten die op stapel stonden, konden 
helaas geen doorgang vinden. 
 

Kroniek. 
In de Kroniek, die vanaf 2020 met een omslag in kleur verschijnt, stonden weer 
vele items en mooie verhalen. We krijgen regelmatig positieve reacties over 
onze Kroniek. Dit zowel over de mooie vormgeving, alsook over de items die 
aan de orde komen. In 2020 verschenen de nummers 85 (met op de cover het 
nieuwe monument ‘Gat van de dijk’) nummer 86 (met op de cover een 
wandkleed over de polder) en nummer 87 (met op de cover een linosnede van 
kunstenares Aleid Mansholt).  
 

Website en facebook. 
De naam van onze website is in 2020 gewijzigd in: www.wieringermeer.nl 
Op de site staan items en verhalen, én onze actuele berichten. In 2018 zijn we 
van start gegaan met facebook en sinds 2019 ook zichtbaar op instagram. 
 

Schenkingen. 
Het Genootschap heeft in 2020 weer diverse schenkingen mogen ontvangen. 
Zoals cheques van de Rabobank en van het Windpark Wieringermeer. Ook is er 
een groot bedrag geschonken aan stichting De Cultuurschuur voor het 
vernieuwen van het klimaatsysteem in de archiefruimte. Als huurder profiteert 
het Genootschap hiervan. Alle gulle gevers hartelijk dank voor jullie bijdragen. 
De Belastingdienst heeft het Historisch Genootschap aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling, we zijn een culturele ANBI. Daardoor is een extra 
giftenaftrek in bepaalde omstandigheden mogelijk. Voor vragen kunt u geheel 
vrijblijvend terecht bij onze penningmeester dhr. J. (Johan) Bos. Ook op onze 
website is informatie te vinden. Zie: wieringermeer.nl/anbi-steun-ons/ 

http://www.wieringermeer.nl/


 

Beleidsplan. 
Het huidige beleidsplan van het HGW is opgesteld in 2014. In 2020 is het 
bestuur met het voorstel gekomen dit beleidsplan te herzien. De inhoud van 
een nieuw beleidsplan kan niet alleen door het bestuur worden opgesteld, hier 
willen wij de leden die hierin geïnteresseerd zijn, bij betrekken. Bijvoorbeeld via 
een brainstormsessie. De uitkomsten kunnen als basis dienen voor een nieuw 
beleidsplan. Door de coronapandemie heeft het bestuur de uitwerking tijdelijk 
stopgezet. Om dit in 2021 weer op te pakken. 
 

Tot slot. 
2020 is verleden tijd. Het was een jaar waarin er door corona veel veranderde. 
Dingen die we tot nu toe normaal vonden, waren plotseling niet meer 
vanzelfsprekend. Laten we hopen dat we in 2021 weer langzamerhand terug 
kunnen keren naar de situatie van vóór de coronamaatregelen. Onze 
vrijwilligers staan alweer een tijd te popelen om zich in te zetten voor ONS 
Genootschap. 
 
Bedankt voor uw aandacht. Hans Roelofsen, februari 2021.  
 
Met kleine aanvullingen in september 2021 vanwege de jaarvergadering op die 
dag.  


