
 

 

 
 

Historische Kring Driemond 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 7 april 2022 20.00 tot 21.00 uur 

Voorzitter: Leny Schuitemaker, penningmeester: Beppie Lucassen, notulist: Tjark Keijzer 

1. Opening  

 

2. Mededelingen: Aanwezig: zie presentielijst 

Afmelding: Gerrie van Loo(ziek) Jaap Fokker, Wilma Visser-Spek, Wim Kuiper, Riet 
Kemp en Netty de Vries 

 

3. Jaarverslag 2021 Vastgesteld 

 

4. Financiën: 

a. Financieel jaarverslag 2021, Vastgesteld  
b. Verslag Kascommissie: Tjark Keijzer en Aagje Klaassen : na controle akkoord. 

  Muntdrop voor kascie en penningmeester 

c. Begroting 2022 – De penningmeester maakt een voorbehoud voor de genoemde 
bedragen gezien bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de opheffing van 
de HKD. 
 
De vergadering verleent het bestuur Décharge voor het jaar 2021. 
 

5. Opheffing Historische Kring: 
        Ledenbestand – overstap naar Historische Kring Weesp 
      89 leden – 3 zijn al lid van HKW – 4 stappen niet over – 16 hebben       
      Aanmeldingsformulier ingevuld – 25 hebben al wel contributie  
      betaald – rest wordt nogmaals benaderd. 

Tom Witkamp, geeft een overzicht van 15 jaar HKD: 
Hij is de oprichter en eerste voorzitter van de HKD. Doel: de historie van 
Driemond/Weesperkarspel vastleggen. 2  fotoboeken – 11 themaboekjes – 
tentoonstellingen en wandelingen zijn een weerslag van wat de HKD aan 
historisch materiaal verzameld en bewaard heeft. 
Maar ook is het gezellig samenzijn een doel op zich geweest. 
Tom concludeert dat de doelen ruimschoots gehaald zijn en bedankt een ieder 
voor de inzet.  
Speciale dank voor hun inzet gaat uit naar Leny Schuitemaker, Beppie Lucassen 
en Tjark Keijzer. Met instemming van de vergadering krijgen zij het ere-
lidmaatschap aangeboden. Ook zijn er bloemen voor de twee bestuursleden 
Beppie Lucassen en Leny Schuitemaker en wordt Tjark Keijzer bedacht met 
paaseitjes en een fles wijn. 

             



              6a De vergadering besluit tot opheffing van de Historische Kring met dien verstande 
       dat dit pas eind 2022 effectief wordt als alle lopende zaken, zoals de Vroeger en 
       Nu-Wandeling, afgehandeld zijn.  

                   Daarom wordt Beppie Lucassen herbenoemd als bestuurslid . 

                   Het overblijvende geld moet volgens de statuten naar een ANBI-   

                   0rganisatie. De Kamer van Koophandel krijgt een brief waarin staat  

                   dat  we bezig zijn met de opheffing. 

 

             6b  Vraag: Wil de Dorpsraad  website en beeldbank overnemen?  

 (Inmiddels heeft de Dorpsraad Driemond op 12 april 2022 positief gereageerd, LS) 

 

             7. De Vroeger en Nu wandeling Driemond: Joke Werver-Visser, Tjark Keijzer en 
  René de Groot (webmaster). 

 Subsidie van Waternet €500, mag niet genoemd worden, dus anonieme gift. 
Er loopt nog  een subsidieaanvraag bij het Prins Bernard Fonds. 
Plan van aanpak is rondgestuurd. 
Een “meeleesgroep” van geboren Weesperkarspelaren gaat samen met de leden 
van de werkgroep de borden beoordelen. De groep bestaat uit: Henk Niesing, 
Thijs de Groot, Henry Kalle, Berthy Ram en Alie Jonker. 

  

            8. Rondvraag: 

                - Anita de Vries bedankt namens alle Driemonders de HKD voor het vele werk. 

               -  Tom Witkamp: Laten we het netwerk van de kring in stand houden ook voor  

                eventuele vragen. 

- Aagje Klaassen: Zolder van de bibliotheek Weesp staat leeg, mogelijkheid voor  

                 De Historische Kring Weesp om daar naar uit te wijken als het fort te  

                 duur wordt. 

- René de Groot: Het bezoek aan de website loopt terug. Hopelijk brengt de 
Vroeger en nu Wandeling meer bezoekers 

- Joke Werver-Visser: Heeft in 1 jaar lid-zijn meer van Driemond geleerd dan in 

40 jaar  dat ze in het dorp woont. Ze heeft als dank voor hun werk voor Beppie, 
Leny en Tjark nog een leuk presentje. 

 

            9. slot – 21:30  

 

BIJLAGEN: presentielijst, verslag kascommissie, Jaarverslag 2021, begroting 2021 

 

 


