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NIEUWSBRIEF HISTORISCHE VERENIGING OUD-AKERSLOOT
Jaarvergadering, donderdag 19 april 2018
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene
Ledenvergadering van de Historische Vereniging
Oud-Akersloot (HVOA), die wordt gehouden op
donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur in café ‘t
Achterom, Kerklaan 20 te Akersloot.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Financieel verslag 2017
Verslag kascontrole commissie
Begroting 2018
Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
Uitreiking jaarboek De Groene Valk 2018
Bestuursverkiezing: 1 bestuurslid, t.w., Jan
Kaptein is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Bij serieuze interesse in deze vacante bestuursfunctie kunt u zich tot 5 dagen voor
de Algemene Ledenvergadering schriftelijk opgeven bij de secretaris, Jan Krom,
Boschweg 11, 1921 AP Akersloot.

9. Rondvraag
Pauze
10.Het tonen van deel 2 van de vierdelige DVD
serie ‘Akersloot, van Sluisweg tot Boekel’.
11.Sluiting
Het Bestuur

Akerpop Akersloot
Op zondagmiddag 22 april 2018 is het weer zover
in de Storeyclub. ‘Akersloot en de popmuziek’, deel
drie vanaf de jaren 90 tot heden. Vanaf 15.30 uur
barst het muzikale spektakel los met vijf bands op
het podium. Om 15.30 uur bijt Indahouse de spits
af. Daarna JUS, Fabric, Left Behind en als afsluiter
Tha Bonertz. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor
weer een prachtige en mooie muzikale middag in
de Storeyclub. U bent van harte welkom op
zondagmiddag 22 april in de Storeyclub!

Even voorstellen……
Hans Oud
Als tweede zoon van
Jan Oud en Grietje Krom
ben ik opgegroeid aan de
Kerklaan. Kerk en school
waren vlakbij en die
instituten hadden toentertijd veel invloed op
hetgeen er met en in het dorp gebeurde.
Overigens niet altijd slecht. Na m’n middelbare
schoolopleiding ben ik gaan werken en in de
avonduren studeren. Zo rond m’n 20ste levensjaar
ben ik bij een groot Amerikaans bedrijf op
Finance gaan werken en ben daar tot het einde
van m’n arbeidzaam leven gebleven. Vele jaren
als Finance Manager waarbij ik de export
ondersteunde en internationale projecten. Dit
betekende lange werkdagen en veel van huis
waar m’n vrouw, naast haar werk, de boel
draaiende hield en onze twee dochters begeleidde. Naast m’n drukke baan ben ik altijd actief
geweest in besturen, ouderraad en verenigingen.
Als geïnteresseerde in geschiedenis in het algemeen en de lokale geschiedenis van Akersloot in
het bijzonder ben ik vanaf de oprichting lid van
de HVOA. Toen ik eind 2010 werd benaderd om
ons erelid Jan Louwe als penningmeester op te
volgen paste dat uitstekend in m’n plannen voor
de toekomst omdat ik toen al wist dat ik een jaar
later zou stoppen met m’n werk. Tot nu toe heb
ik er zeker geen spijt van dat ik die functie heb
geaccepteerd. Naast m’n financiële bemoeienissen hou ik me bezig met ondersteunende
activiteiten voor de nieuwsbrief, jaarboekje,
ledenadministratie en diverse overleggen met
gemeente, enz.. Al met al een mooie
tijdsbesteding naast de oppas op onze
kleindochter, hardlopen, bestuur pensioenfonds
en nog wat andere verenigingsactiviteiten.
Hans Oud

Frans Zonneveld
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Financieel resultaat 2017 + begroting 2018
Aktueel
Begroting
per
Begroting
2017
31/12/2017
2018

ONTVANGSTEN

Contributies (2018 begroot 630 leden)
Porto bijdragen
Rente
Losse verkoop boekjes
Giften bij contributie
Donatie PV Gemeente Castricum - Dorpsraad
Begroot tekort 2018

8.820
400
50
500
800

10.570

8.932
385
46
548
872
1.084

11.867

8.820
400
30
500
800
0
1.500

UITGAVEN

Drukwerk Groene Valck
RL
Drukwerk Nieuwsbrief
RL
Porto / verzendkosten
RL
Website
RL
Huisvesting
JKr
Huishoudelijke dienst
JKr
Kosten Bestuur / Kerngroepen JKr
Verzekeringen
JKr
Lidmaatschappen / abonnementen
JKr
Ledenvergadering
JKr
Werkgroep Archeologie
TM
Bankkosten
HO
Representatie
FZ
Bord West Dijck
FZ
Reservering strandwalboekjes FZ
Kantoormiddelen
Jka
HIP
JKa
Fotowerk/Film/Video
JKa
Reiskosten
Allen
Apparatuur / PC acc./software Allen
Boeken / tijdschriften
JKa
Inloopmiddagen / lezing
JKa
positief saldo 2017

12.050

Aktueel
Begroting
per
Begroting
2017
31/12/2017
2018
3.700
600
500
100
820
250
250
150
550
400
100
200
600
200
150
150
650
200
800
100
100

10.570

3.740
224
629
85
805
91
215
127
538
292
50
166
324
1.688
200
20
0
70
160
828
0
213
1.402

4.000
400
500
100
850
250
250
150
550
400
50
200
600
0
200
150
100
2.000
150
1.000
50
100

11.867

12.050

J.M.O. 31/12/2017

Bericht van de penningmeester
Net als afgelopen jaar treft u hierbij een overzicht
aan met het financieel resultaat over 2017 en de
begroting voor 2018. Behandeling hiervan staat
op de agenda van de jaarvergadering op 19 april
2018. Tijdens de vergadering zal het bestuur
voorstellen de contributie voor 2018 te
handhaven op 14 euro. Bij bezorging buiten
Akersloot zal daar 5 euro portokosten bij komen.
Het plan is de contributie tussen half mei en half
juni te incasseren. In principe hoeft u zelf niets te
doen. Alleen diegenen die geen goedkeuring
voor automatische incasso hebben afgegeven
krijgen een brief in de bus met het verzoek de
contributie zelf per omgaande op onze rekening
over te maken.
Alvast dank voor uw medewerking!
Hans Oud, penningmeester

DVD ‘Van Sluisweg tot Boekel’
Vorig jaar is tijdens de jaarvergadering deel 1
gedraaid van deze unieke vierdelige DVD serie
met hierop Akersloters die voor of in hun oude
woning zijn geïnterviewd. Deze in 1990 door Riet
Clazing en Trudy Krom gemaakte film werd in die
jaren tijdens vier filmavonden vertoond en de
belangstelling was enorm.

2.

Daarna zijn deze films nooit meer vertoond en is
dit historisch materiaal bij Jan Louwe terecht
gekomen. Jan Louwe heeft het materiaal digitaal
bewerkt en nu wordt deel 2 vertoond met hierop:
Sluisweg, Raadhuisweg, Buurtweg, Westerweg,
Waterzijde, Startingerweg en de Hoogegeest tot
de Noordermolen. Akersloot zoals het was begin
jaren negentig met haar bewoners. Uniek
materiaal en een must voor de liefhebber.
U bent van harte welkom op de ledenavond!
Frans Zonneveld

Historisch Informatie Punt
In samenwerking met de bibliotheek organiseert
HVOA lezingen/cursussen.
Door persoonlijke omstandigheden hebben we het
overleg met de bibliotheek enkele malen moeten
uitstellen.
Momenteel zijn we in overleg om in de maand mei
een lezing te laten verzorgen over de West-Friese
cultuur in de 19e eeuw.
Als dit lukt dan wordt dit bekend gemaakt via
posters en een aankondiging in het ‘Witte
Blaadje’.
Jan Kaptein (Pzn)
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Verslag Jaarvergadering van woensdag
19 april 2017

Rondvraag

De voorzitter Frans Zonneveld opent om 20.05
uur de vergadering en heet een ieder hartelijk
welkom.

Gerard van Vliet vraagt of er nog ontwikkelingen
zijn rondom de Jacobusschool.
Aangegeven wordt dat HVOA een brief naar de
gemeente heeft gezonden en hierin heeft
opgenomen het verzoek om in ieder geval het
gedeelte aan de Kerklaan niet te slopen, maar hier
een mooie bestemming voor te zoeken om zo
deze bouw in de toekomst te behouden.

Financieel verslag 2016 / begroting 2017

Pauze

Op de ledenvergadering zijn 98 personen
aanwezig.
Opening

De penningmeester geeft aan dat de HVOA op
dit moment 630 leden telt. Tevens zet hij uiteen
waar de meeste kosten aan worden uitgegeven;
drukwerk, pc en printers, huur ruimte. Het geheel
is in lijn met de begroting. Een bedrag wordt
gereserveerd voor huisvesting en de post
‘onvoorzien’. Aan schenkingen mocht de HVOA
1.750 euro ontvangen; zie uitgereikt overzicht.
Contributie lidmaatschap HVOA blijft voor 2017
op 14 euro staan. De begroting voor het nieuwe
jaar wordt vastgesteld.
Verslag kascontrole commissie

De kascontrole commissie, bestaande uit Erwin
Tiebie en Dick Kruk, is het volledig eens met het
beleid van de penningmeester. Voor volgend
jaar wordt Erwin Tiebie reserve lid en blijft Dick
Kruk nog voor één jaar als kascommissielid aan.
Ter vergadering wordt Peter Kaptein als nieuw
kascommissielid gekozen.
Jaarboek De Groene Valck 2017

Het eerste exemplaar van het jaarboek ‘De
Groene Valck 2017’ wordt uitgereikt aan Riet
Kerssens-Dekker. Haar levensverhaal, opgetekend door Roosmarie Lauritsen, is in het
jaarboek 2017 te lezen.
Bestuursverkiezing

Met algemene stemmen worden Hans Oud
(penningmeester), Jan Krom (secretaris) en
Roosmarie Lauritsen (bestuurslid) ter vergadering herkozen voor de komende 6 jaar.
Werkzaamheden HVOA

Kort wordt uiteen gezet welke activiteiten door
HVOA worden verricht, denk hierbij aan het
geven van lezingen, samenwerken met scholen
en bibliotheek, beeldbank, het uitgeven van één
keer per jaar het jaarboek ‘De Groene Valck’,
twee keer per jaar een nieuwsbrief, en daarnaast
het kritisch volgen van plannen van diverse
organisaties.

3.

Hierna wordt deel 1 van de vierdelige DVD serie
‘Akersloot, van Sluisweg tot Boekel’ getoond.
Sluiting

Jan Krom, secretaris

Schenkingen resp. bruikleen
In de periode 1 november 2017 tot 1 maart 2018
heeft onze vereniging onderstaande schenkingen
van vele gevers mogen ontvangen: asbak met
opschrift J. Ton, div. documentatie van onze
vereniging, 2e advies keuze schetsontwerp
nieuwbouw
gemeentehuis,
jaarboek
2013
Hutgheest, gedichten- en liederenbundel van Jan
Baltus, div. Groene Valcken, div. boeken inz.
Akersloot, boek Archeologie van het platteland,
oud fietsplaatje, div. stukken van de Storeyclub,
oorlogskrant, het Akertje, Oud-Castricum jaarverslag 1985, kasboek tafeltennisvereniging
Meertreffers, 6 oktober 1960 opgericht.
Alle gevers worden hartelijk bedankt.
De wisselende tentoonstelling bij het Historisch
Informatie Punt laat momenteel foto`s zien van de
Liliade (de vroegere lelietentoonstelling).
Onze vereniging heeft ook een website
www.oudakersloot.nl en een facebookpagina.
Digitale foto’s kunt u vinden op de beeldbank van
de HVOA, waar bijna 7.800 foto`s op zijn
geplaatst. Als u op-/aanmerkingen of aanvullingen
op een foto heeft, dan kunt u via het digitale
formulier uw gegevens kenbaar maken, zodat wij
de beschrijvingen kunnen aanpassen.
Jan Kaptein (Pzn)
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