Notulen jaarvergadering woensdag 2 maart 2022
(concept)
Locatie: ‘de Cultuurschuur’ te Wieringerwerf.

1.

Opening door de vice-voorzitter.

De vice-voorzitter is verhinderd daarom zit, algemeen bestuurslid, Cees Kooy
de vergadering voor. Hij heet iedereen welkom. Hij vraagt een moment van
stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Ook verwijst Cees naar de moeilijke situatie ivm de oorlog in Oekraïne.
Wat kunt u als leden zien en verwachten de komende tijd:
* In het Genootschapsgebouw: tentoonstelling ‘Vroeger tot heden’
* Op 12 maart draait een film georganiseerd door FilmToen. Aanvang 14.00 uur
* Op 19 maart organiseert de activiteitencommissie een lezing met sprekers
Roel Wittink en Jard van der Lugt. Titel: ‘Vertrouwen en achterdocht’.
* In augustus en september 2022 houden we een expositie in de grote hal van
de Cultuurschuur. Leden die foto’s, schilderijen en andere objecten uit of over
de Wieringermeer willen exposeren: aanmelden bij de secretaris.
* Ons Genootschapshuis is elke zaterdag open van 14.00-17.00 uur.
* Opslag. Hier neemt Jan Wouts het woord. Na een lange zoektocht is er
eindelijk een plek gevonden waar we onze spullen kunnen opslaan. Dhr. S. de
Vries heeft in zijn pand (Middenmeer) drie kantoorruimtes aangeboden. Onze
grotere objecten zijn daar nu opgeslagen. De criteria voor maximale
afmetingen donatie objecten zijn aangepast.
* Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland maakt een onderwijsprogramma
voor leerlingen van groep 7 en 8 basisscholen. Vóór 1 juni 2022 klaar.

2.

Goedkeuring notulen jaarvergadering 22 september 2021.

Daar de vergadering geen op- of aanmerkingen heeft op de notulen, zoals deze
gepubliceerd zijn in de Kroniek, worden deze goed gekeurd en ondertekend.

3.

Jaarverslag secretaris.

Ondanks de pandemie hebben onze vrijwilligers niet stil gezeten. Binnen werd
een nieuwe tentoonstelling geopend en ook de vitrinekasten zijn vernieuwd.
De Kroniek , boordevol interessante en ontroerende verhalen, valt altijd weer
bij u in de bus. De digitaliseergroep is altijd druk aan het werk.

4.

Jaarverslag penningmeester.

De penningmeester bespreekt uitvoerig de financiële zaken over 2021.
We eindigen met een positief saldo van 5.123,-- euro.

5.

Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid.

Mevrouw Zwart en Mevrouw Roos hebben de kascontrole over 2021
uitgevoerd. Mevrouw Zwart: ‘alles is in orde bevonden.’ Zij vraagt de
vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.
Mevrouw Zwart is aftredend en wordt opgevolgd door Mevrouw T. Sleutel.

6.

Bespreking en vaststelling begroting 2023.

De penningmeester legt de begroting uit. Er zijn enkele vragen die door de
penningmeester worden uitgelegd en besproken. Mevr. Anita Blijdorp doet een
oproep aan de leden gebruik te maken van het budget Boekenfonds. ‘Schrijf
dat boek dat je voor ogen hebt.’ Zij vraagt het bestuur hierin een stimulerende
rol te spelen.

7.

Wijziging in het bestuur.

Het bestuur stelt het algemeen bestuurslid Jan Wouts voor als voorzitter.
De vergadering gaat akkoord. Met applaus wordt de nieuwe voorzitter begroet.

8.

Beleidsplan.

Saskia Denneman heeft samen met de bestuursleden Fred de Vries en Cees
Kooy een ledenenquête opgesteld. Deze was bijgevoegd bij Kroniek 90
(december). 51 leden hebben deze digitaal ingevuld en 41 op papier. Saskia
heeft de antwoorden verwerkt en enkele uitkomsten laat ze zien via een power
point.
Hoe verder? De informatie van de brainstormsessie van vorig jaar wordt
verwerkt. Een sessie met jongere leden komt eraan. Hoe zien zij (het beleid
van) onze vereniging. Waardevolle elementen uit het oude plan nemen we
mee. We hopen in de loop van 2022 met een goed beleidsplan te komen. In
Kroniek 91 verschijnt een korte terugblik op de uitslag enquête.

9.

Rondvraag. Niemand heeft iets voor de rondvraag.

10. Pauze.
Gedurende de pauze is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.
De consumpties (koffie/thee) zijn voor rekening van het Genootschap.

11. Lezing over Vernieuwing Afsluitdijk
Dhr. Lukas Meursing, werkzaam als omgevingsmanager Afsluitdijk bij
Rijkswaterstaat praat ons bij over de werkzaamheden voor vernieuwing van de
Afsluitdijk.
Het is 90 jaar geleden dat de afsluitdijk – een iconisch bouwwerk – tot stand
kwam en de Zuiderzee sindsdien het IJsselmeer heet. Op dit moment wordt er
hard gewerkt aan de verhoging van de dijk. Want de waterveiligheid is niet op
orde door de zeespiegelstijging. De stormvloeddeuren / sluizen worden
versterkt, er komt een betere waterafvoer en tevens een vismigratieproject.
Via beelden laat meneer Meursing zien hoe en met welk materiaal er gewerkt
wordt. Ook worden er twee nieuwe, extra gemalen gebouwd. De vraag of ‘de
verdedigingswerken ‘ nog zichtbaar blijven wordt beantwoord met een ja.
Zeker worden deze Rijksmonumenten in stand gehouden.
De afsluitdijk is een onderdeel van de Zuiderzeewerken. De nieuwe ‘dijk’ wordt
over de oude dijk, die in uitstekende staat is, heen gebouwd. Een pittige
waterbouwkundige klus. Zo kunnen we de toekomst tegemoet; klaar voor de
verwachte zeespiegelstijging en kans op zware storm(en) in de 21e eeuw!
Jan Wouts bedankt de heer Meursing voor zijn duidelijke uiteenzetting.
Als u dit alles nader wilt bekijken, er is een boottocht te boeken vanaf Den
Oever, waar u nog meer uitleg krijgt over de werken.
Bekijk: www.deafsluitdijk.nl
Workshops schrijven over geschiedenis. Mevr. Anita Blijdorp deelt mee: het
Genootschap wil graag het schrijven over geschiedenis bevorderen. Daarom
bieden we workshops aan. Kosteloos voor leden. Datums: zaterdagmiddag 23
april en zaterdagmiddag 21 mei. Meer informatie op de website en sociale
media. Geef het door, meld u aan.
Voorzitter Jan Wouts sluit de avond af met dankzegging voor uw aandacht en
aanwezigheid. Het is een leerzame avond geweest. Wel thuis.
Na afloop ontvangen Saskia Denneman, mevr. W. Zwart en dhr. Lukas Meursing
een mooie bos bloemen.

