
 

              Jaarverslag secretaris 2021 
 

Het jaar 2021 liep niet zo als dat we gehoopt hadden. Na een winter vol 
coronamaatregelen die ons beletten het Genootschapshuis open te houden kwam er 
in het voorjaar verlichting. Praktisch het gehele voorjaar en de zomer mochten we 
onze deuren weer openen. De maatregelen eisten dat we de coronacheck moesten 
vragen. Voor onze vrijwilligers niet altijd even makkelijk.  In het najaar van 2021 
moesten we weer de deuren sluiten. Al met al een moeilijk jaar. Wij bedanken alle 
vrijwilligers voor hun inzet. 
 
Het bestuur. 
Het bestuur in 2021: 
Dhr.F.de Vries  vice-voorzitter  Aftredend in 2024. 
Dhr. J. Bos   penningmeester  Aftredend in 2023. 
Dhr. C. Kooy   bestuurslid   Aftredend in 2023. 
Mevr. M. Butijn  bestuurslid   Aftredend in 2023. 
Dhr. J. Wouts   bestuurslid   Aftredend in 2025. 
Mevr. S. v. Oers-Smit bestuurslid   Aftredend in 2025. 
Mevr. R. Schiere  secretaris   Aftredend in 2025. 
 
Er zijn in 2021 geen aftredende bestuursleden. 
 

• Door dat de jaarvergadering steeds uitgesteld werd i.v.m. de 
coronamaatregelen van de overheid, heeft tussentijds een bestuurswisseling 
plaats gevonden. Nieuw zijn: Dhr.J.Wouts, Mevr.S.v.Oers-Smit en 
Mevr.R.Schiere 

• Deze wisseling werd officieel bekrachtigd tijdens de verlate jaarvergadering 
van 22 september. 

• De vice-voorzitter heeft tijdens deze vergadering afscheid genomen van de 
bestuursleden; Mevr.R.Miedema, Mevr.A.Ouwehand en Dhr.H.Roelofsen. 

 
Leden. 
Het ledenaantal van het Historisch Genootschap Wieringermeer bedroeg op 1 januari 
2021 ,   1060 leden. 
Op 31 december 2021 was het ledenaantal   1059. 
 
 
Bestuursbijeenkomsten. 
In 2021 heeft het bestuur 9 keer vergaderd nl. op: 13 januari, 18 februari,     
24 maart, 28 april, 2 juni, 7 juli, 24 augustus, 6 oktober en 10 november. 
 



Ledenbijeenkomsten. 
Jaarvergadering: 
De jaarvergadering werd gehouden op 22 september in ‘de Cultuurschuur’ te 
Wieringerwerf. We mochten daarbij circa 35 leden verwelkomen. 
De vice-voorzitter ging in op diverse activiteiten zoals: 
*De opening van het namenmonument bij het Joods Werkdorp op 6 oktober 2021. 
*Het Genootschap heeft zich aangesloten bij het Cultuur Platform Hollands Kroon. Zij 
hebben een start gemaakt met de ‘Canon van Hollands Kroon’. 
*De plaquette op de oude landbouwschool in Slootdorp mag door het Genootschap 
verwijderd worden en behouden. 
Er moet een passende plaats voor worden gezocht. 
*Het Genootschap heeft bureau ‘Marseille Buiten’, die zich bezighoudt met het 
ontwerp van de nieuwe sportcampus in Wieringerwerf, voorzien van historische 
informatie. 
*Op 8 oktober is de onthulling van een herdenkingspaal voor gecrashte vliegtuigen 
(in W.O. 2) bij de kruising Schagerweg / Molenweg. 
* We doen dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubsupport. 
Na de pauze konden we kijken naar de film die gemaakt is door Druktemakers uit Den 
Helder over het barakkenkamp Sluis 1 in Slootdorp. 
(De notulen van deze jaarvergadering staan vermeld in Kroniek 90) 
 
De ledenvergadering kon helaas geen doorgang vinden. 
 
De Werkgroepen. 
Ondanks de pandemie heeft de archiefgroep het voor elkaar gekregen een 
tentoonstelling te verzorgen. Genaamd: “de zwevende daken”. 
Deze werd net voor de kerstdagen vervangen door de tentoonstelling: 
“van vroeger tot heden”. 
Helaas kon deze niet officieel geopend worden maar u kunt er wel van genieten. 
 
De activiteitencommissie heeft de vitrinekasten in de hal leeg gehaald in december. 
In 2022 worden deze gevuld met informatie over het Joodswerkdorp vanaf 1939 tot 
nu. Deze tentoonstelling is gekoppeld aan een lezing die –als alles goed gaat- op 19 
maart 2022 gehouden zal worden. 
 
Op 2 oktober 2021 hebben Jan en Thea de Roos, op verzoek van deze commissie, een 
lezing gegeven naar aanleiding van het door hen geschreven boek “geen soldaat kan 
de polder regeren”.  
Mevrouw de Roos vertelde hoe er tijdens de bezetting 1940-1945  er door  o.a. 
dijkgraven geprobeerd werd invloed te houden over onze ‘waterhuishouding’. 
Meneer de Roos vertelde over de rol van de gebroeders Saal tijdens de 2de W.O. 
 
Kroniek. 
In de Kroniek stonden weer mooie, interessante en ontroerende verhalen.  
In 2021 verschenen de nummers; 88, 89 en 90. 



 
Website, facebook en digitaliseergroep. 
Onze website en facebook wordt keurig bijgehouden. Nieuwe items, soms oude 
foto’s komen op facebook voorbij. 
De digitaliseergroep werkt achter de schermen hard door. 
 
Opslag. 
Eind 2021 beschikken we over een eigen (voorlopige) opslagruimte aan de Poststraat 
in Middenmeer. Daar zullen al onze spullen t.z.t. worden opgeslagen. 
 
Beleidsplan. 
In 2021 heeft het bestuur een brainstormsessie georganiseerd met een aantal leden 
over hoe een nieuw beleidsplan er uit moet komen te zien. 
Tevens heeft er bij de laatste Kroniek, nummer 90 een enquête gezeten waarin we de 
leden hebben gevraagd deze in te vullen en te retourneren.  
In 2022 gaan we o.a. nog in gesprek met een groep jongere leden en hopen we met 
deze antwoorden tot een nieuw beleidsplan te kunnen komen. 
 
Schenkingen. 
In 2021 mochten we via Rabo Clubsupport een cheque ontvangen van € 505,47. Dank 
aan iedereen die op ons gestemd heeft. 
 
Tot Slot. 
2021 ligt al weer even achter ons. Door coronamaatregelen van de overheid werd het 
voor onze vrijwilligers af en toe moeilijk de moed er in te houden. Maar wat zijn we 
trots op u. Dank zij u kunnen we steeds de draad weer oppakken en verder gaan. 
Dank daarvoor! We sluiten 2021 af en gaan vol goede moed 2022 in. Waarin we 
hopen op een goede samenwerking met u allen. 
 


