
  Jaarverslag secretaris 2022. 
 
Januari 2022; de coronamaatregelen werden langzaam los gelaten en dat betekende dat 
ook het Genootschap weer open kon. Alle vrijwilligers waren weer present, geweldig! 
Elke zaterdagmiddag waren we geopend van 14.00-17.00 uur. 
 

Het bestuur. 
Het bestuur bestond in 2022 uit: 
Dhr.J.Wouts   voorzitter   Aftredend in 2025. 
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. 
Mevr.S.v.Oers-Smit bestuurslid   Aftredend in 2025. 
Mevr.R.Schiere  secretaris   Aftredend in 2025. 
 
Er waren in 2022 geen aftredende bestuursleden. 
 

Leden. 
Het ledenaantal van het Historisch Genootschap Wieringermeer bedroeg op  
1 januari 2022 1059 leden. Op 31 december 2022 was dit: 1047. 
 

Bestuursbijeenkomsten. 
In 2022 heeft het bestuur 8 keer vergaderd nl. op 12 januari, 18 februari, 6 april, 18 mei, 6 
juli , 7 september, 20 oktober en 30 november. 
 

Ledenbijeenkomsten. 
De jaarvergadering. 
Deze werd gehouden op 2 maart 2022 in ‘de Cultuurschuur’ te Wieringerwerf. 
We mochten daarbij circa 39 leden verwelkomen. 
De vergadering werd voor gezeten door algemeen bestuurslid C.Kooy. 
Hij vertelde ons wat we in 2022 konden verwachten 
 
Het bestuur heeft een tijd zonder voorzitter gedraaid. In deze vergadering wordt de 
voordracht van de heer J.Wouts bekrachtigd, Jan is vanaf nu voorzitter. 
Na de pauze neemt Lukas Meursing het woord. Hij is omgevingsmanager afsluitdijk bij 
Rijkswaterstaat.  
 



Ledenvergadering op 16 november 2022  
In de Meerbaak te Middenmeer mochten we 50 leden verwelkomen. 
Na de opening en enkele mededelingen nam Alex Dol het woord. Hij schreef het boek 
Verder dan de hemel, over het werkzame leven van zijn opa Nico Dol.  
 

De werkgroepen. 
De archiefgroep presenteerde de tentoonstelling “Van vroeger tot heden”, te zien vanaf de 
kerstdagen 2021. Daarna waren er steeds wisselende kleine tentoonstellingen. 
In augustus en september kon u de expositie “Een greep uit het archief’ bekijken in de hal 
van de Cultuurschuur. Tot stand gekomen uit een samenwerking van archiefgroep en 
activiteitencommissie. 
 
De activiteitencommissie had de vitrinekasten gevuld met (achtereenvolgens):  
-  informatie over het Joods Werkdorp Wieringermeer. 
-  klassenfoto’s, leerlingen van diverse scholen in de polder. 
 
Lezingen, Boerenversmarkt, Open Monumentendag 
- Op 19 maart hield de heer Roel Wittink, geassisteerd door Jard van der Lugt, een lezing 
over bewoners van het Joods Werkdorp, getiteld ‘Vertrouwen en achterdocht’. 
- Op zaterdag 3 en zondag 4 september heeft de activiteitencommissie het Genootschap 
vertegenwoordigd op de Boerenversmarkt. 
- Op 10 september hebben we deel genomen aan Open Monumentendag. In de filmzaal 
werd de film vertoond over Barakkenkamp Slootdorp. In de hal en binnen bij het 
Genootschap kon iedereen de tentoonstellingen bekijken. Bij familie Kooy konden de 
belangstellenden een noodwoning bekijken met daarbij een kleine expo van fotomateriaal. 
- Op 29 oktober was er een middag met gedichten, liederen en verhalen uit de polder. 
Paulien Deijkers las gedichten voor en Tony Sijm haalde herinneringen op uit haar jeugd. 
 

Kroniek en 2 schrijfworkshops. 
Redactieleden en gastschrijvers van de Kroniek hebben weer prachtige en interessante 
verhalen geschreven. In 2022 verschenen de nummers: 91, 92 en 93. 
Op 23 april en 21 mei waren twee middagen georganiseerd voor een Schrijfworkshops. Er 
waren 9 deelnemers. Middag 1: hoe doe ik archiefonderzoek? Middag 2: tips en oefeningen 
voor beter leren schrijven over historische onderwerpen, met docent Mirjam Janssen.  
 
 

Website, facebook en digitaliseergroep. 
Op onze website en sociale media (facebook en instagram) zijn diverse nieuwsartikelen, 
aankondigingen, verhalen en foto’s geplaatst. Daar is veel belangstelling voor.  
Er is een door diverse mensen achter de schermen hard gewerkt om de vele items die we in 
bezit hebben te publiceren op onze Objectenbank (vermelding van documenten en 
voorwerpen) en op de Beeldbank.  
 

 



FilmToen. 
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep FilmToen vijf keer een film met een link naar een 
historisch onderwerp vertoont op: 12 februari, 12 maart, 15 oktober, 12 november en 10 
december 2022. 
 

Beleidsplan. 
Gegevens uit de ledenenquête (eind 2021) zijn verwerkt, er zijn brainstormsessies geweest 
met bestuur, met de vrijwilligers en buiten de vereniging met een panel jongeren uit de 
polder. Alle informatie geeft inhoud en richting aan ons te voeren beleid in de komende 
jaren. Op 7 maart 2023 leggen we het concept beleidsplan voor aan de leden.  
 

Schenkingen. 
In 2022 mochten we via de actie Rabo ClubSupport  het bedrag € 666,18 ontvangen. 
 

Tot Slot. 
2022 ligt al weer even achter ons. Onze vereniging bestond op 10 december 30 jaar. Een 
mooie mijlpaal die is ‘herdacht’ en gevierd: een traktatie op de ledenvergadering in 
november. En op 10 december een gezellig samenzijn met lunch bij café-restaurant De 
Buren. Natuurlijk is er geproost op een levendige toekomst van het Genootschap.  
Laten we er met elkaar de schouders onderzetten, in 2023 en de komende jaren. 
 
 
 
 


