
Ledenvergadering van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete op 23 februari 2017. 

 

Aanwezig; circa 20 leden 

0                                                              

Voorzitter heet iedereen welkom en verwelkomt de Stichting voor het behoud van Elburger botters. 

Deze toont een film inzake de geschiedenis van de Zuiderzee en na afloop is er uitleg over datgene 

wat de stichting allemaal doet. 

1                       

Opening en vaststelling van de agenda.  

Onder de aanwezigen wordt de agenda uitgereikt en wordt vastgesteld. 

2                       

Over het verslag Jaarvergadering 2016 zijn geen op- of aanmerkingen en wordt vastgelegd. 

 

3                                      

Niemand heeft op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2016 en wordt 

vastgelegd. 

 

4                           

Met behulp van spreadsheets legt Jaap van Eijck legt uit het jaarverslag van de penningmeester. 

Niemand heeft vragen/opmerkingen.  

Uit naam van de kas commissie (Aletta Evertse-Hagenbeek / Mevr.Hooghoudt/Kees Keizer)  zegt Kees 

Keizer dat alles er picobello uitziet en derhalve is goedgekeurd. 

Voor komende jaar treed de Heer Leen Leeflang toe en is  de Heer Kees Keizer  uittredend. 

Ook de begroting voor 2017 wordt uiteengezet aan de hand van spreadsheets en na een tweetal 

vragen over de verzekeringen is er luid applaus voor de penningmeester en wordt het vastgesteld en 

akkoord bevonden. Iedereen wordt bedankt voor zijn inzet. 

 

5                                                     

Verkiezing bestuursleden, 

Aftredend: Peter veen / Jaap van Eijck / Jan  Plender.  Jaap en Jan zijn herkiesbaar en Peter wil er 

twee jaar aanvastplakken tenzij er iemand anders het voorzitterschap wil op zich nemen. Mocht dit 

gebeuren dan wil Peter aan blijven in het bestuur als afgevaardigde van de werkgroep Oudschrift. 

Iedere aanwezige heeft geen bezwaar en stemt dan ook in. 



Tevens wil Krijn Polinder toetreden tot het bestuur als afgevaardigde van de werkgroep Streektaal. 

Ook hier is iedereen voor en is er geen bezwaar. 

Daarnaast deelt Ad Sulman mede dat hij volgend jaar aftredend is en zeker niet meer herkiesbaar zal 

zijn. 

Dan wordt er vanuit het publiek gevraagd wie wie is van het bestuur. Hierop stelt  eenieder van het 

bestuur zich persoonlijk voor. 

6                    

Mededelingen. 

In het publiek zijn er geen mededelingen. In het bestuur stelt Jaap van Eijck vast dat de contributie 

verhoging is ingegaan.  Gerard Mulder  van de werkgroep Elspeete  deelt mede dat komende 

maandag de jaaravond van Elspeete is. Zal gaan over Folklore/dialect/streektaal en iedereen is van 

harte welkom. Tevens zal het museum open gaan komende 8 april en iedereen is van harte welkom. 

Peter Veen deelt mede dat de website is upgedate en er weer fantastisch uitziet en nodig iedereen 

om er eens te gaan kijken.  Tevens zijn de voorbereidingen voor Monumentendag in volle gang. 

7                    

Rondvraag. 

Er wordt gevraagd of de agenda van te voren kan worden uitgereikt. Naast publicatie in de mothoek 

zal er volgend jaar bekeken gaan worden of er ook iets in de pers kan worden bericht. 

Er wordt gevraagd of de activiteiten in Vierhouten nog worden opgepakt.  Peter Veen zegt dat er al 

een toezegging ligt om iets over de Fam.Beuningen te gaan doen. 

Vraag of het bezoek aan Noorderheide weer gaat plaats vinden? Peter Veen  geeft aan dat afgelopen 

keer het niet echt een succes was. (ook ivm slechte weer) Dat de huizen niet toegankelijk waren 

omdat deze verhuurd waren en dat het  voor hem geen herhaling hoeft te worden.  Daar in tegen 

was Essenburgh perfect en misschien dit jaar het Bottermuseum wat is. 

Leen Leeflang vraagt de de actie mbt de leden werving wat is geworden. Eigenlijk komt het erop neer 

dat er 40 nieuwe leden erbij zijn gekomen en dat er ook 40 leden hebben opgezegd. Vanuit de 

Mothoek zijn er wel nieuwe leden maar wat betreft andere acties is het resultaat mondjesmaat. 

 

8 

Sluiting 

Voorzitter bedankt alle aanwezigen  en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje op kosten van de 

vereniging.  


