JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE KRING MAARSSEN OVER 2020
Activiteiten dagelijks bestuur (DB) en verenigingsbestuur (VB)
Het dagelijks bestuur kwam dit jaar slechts 8 keer bijeen ter voorbereiding van de
vergaderingen van het verenigingsbestuur. Ook vond er een extra vergadering van het
dagelijks bestuur plaats ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering, helaas
moesten we beslissen om de vergadering op het laatste moment (12 maart) te annuleren.
In het verslagjaar werden vele onderwerpen ter vaststelling of ter voorbereiding voor
behandeling in het verenigingsbestuur besproken. Belangrijke zaken die aan de orde kwamen:
- In Memoriam oud-voorzitter Sander Snijders. Onze oud-voorzitter is op 16 april 2020 op
68-jarige leeftijd overleden.
- In Memoriam penningmeester Jan Kees Plomp. Onze tweede penningmeester is op 1 juni
2020 op 73-jarige leeftijd overleden.
- Familiebericht overlijden van Anthony Lisman – eigenaar van buitenplaats Vreedenhoff
Nieuwersluis.
- Nieuwe bestuursleden: Hans Kuijl (voorzitter) en Rob Franse (vicevoorzitter –
Communicatie, Activiteiten en Promotie)
- Commissielid: Jan van Tongeren (cursussen en geschiedenis archeologie)
- Kandidaat bestuurslid voor functie penningmeester: Wim Schoonderbeek
- Afscheid van de bestuursleden: Ria Tijhuis, Jan Simonis en Henk Blaauw
- actualiseren van Huishoudelijk Reglement
- uitgave ‘Bevrijdingskrant 75jaar Herdenken’ in samenwerking met de Historische Kringen
van Breukelen en Loenen.
- Expositie ’75 jaar Herdenken’ voor basisscholen in Maarssen voorbereid in de maand april,
helaas door Corona afgelast.
- Koninklijke onderscheiding voor Jantien de Ruiter- Wigmans
- Document ‘Iedereen Trots en Tevreden’ o.m. stroomlijnen van communicatie
- Organisatieschema HKM – Verenigingsbestuur (VB) en Dagelijks bestuur (DB)
- Perikelen rond het mogelijk afstoten van het vastgoed ‘Goudestein en Silverstein’
onderhandeling nieuwe huurovereenkomst van 4 jaar (Vechtstreekmuseum en HKM) met de
gemeente.
- Verhoging contributie van 14 euro naar 15 euro voor normaal lidmaatschap
- Weiland bij boerderij Elsenburg geschonken aan het Utrechts Landschap door dhr. Spelt.
- Aanschaf digitaal programma ‘Collectiebank’ voor het creëren van een beeldbank (foto’s,
documenten, films, albums en lezingen)
- Aanvraag subsidie Open Monumentendag 2021 Stichtse Vecht
- Aanvraag subsidie Cultuurfonds voor realisatie Beeldbank (toegezegd)
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Ledental
In het verslagjaar is het ledental van de Kring licht gedaald (- 2,5%). Het jaar 2020 werd
afgesloten met 1041 leden. Op 31-12-2019 bedroeg dit aantal 1068 leden.
1. Communicatie, Activiteiten en Promotie
Helaas is er vanwege de corona ellende maar één lezing doorgegaan. Daarvan hieronder kort
verlag:
Lezing Historische fotomateriaal door Piet Gentenaar op 16 januari 2020
Het archief van de HKM bevat buitengewoon veel historische foto’s van uiteenlopende
onderwerpen, verzameld in een zogenaamde “Beeldbank”. Afbeeldingen van Maarssen uit
vroegere tijden. Piet Gentenaar, vrijwilliger van de HKM, liet u op donderdag 16 januari a.s.
genieten van foto’s die zeer de moeite waard zijn om te bewaren, onder het motto: Gelukkig
hebben we de foto’s nog. Ook vertoonde hij een serie zoekplaatjes, onbekende foto’s in de
hoop dat de aanwezigen iets konden zeggen over de afbeeldingen.
Helaas is het in 2020 gebleven bij deze ene lezing. Zelfs de Algemene Leden Vergadering van
12 maart met aansluitend een lezing door Hans van Bemmel ging niet door. Eerder die dag
gingen we namelijk in lockdown.
Daar sta je dan als niet gekozen bestuurslid Communicatie, Activiteiten en Promotie. Steeds
weer hopend dat er toch een activiteit kan door gaan. Maar helaas. Het betekende dat er ook
weinig te promoten was.
Daarom heb ik me vooral gericht op communicatie voor het jaar 2020, de plannen voor CAP
in de komende 5 jaar (waar maar liefst 7 deskundigen om niet aan hebben meegewerkt,
(waarvan 4 niet leden) en natuurlijk op ons a.s. 50-jarig jubileum in 2022.
In 2020 zijn we begonnen met het verzenden van E-mails aan onze leden. Allereerst de HKM
– ACTUEEL aan alle leden. Deze is slechts één keer verstuurd en wel op 8 april. Daarna was
er, afgezien van corona maatregelen, niets actueels meer te melden.
Daarnaast zijn we gestart met de HKM – vrijwilligersmail om op die manier onze ruim 30
actieve vrijwilligers toch goed op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.
Met beide mails gaan we door. Ze voorzien in een behoefte. Bovendien denken we na over
een 3e E-mail welke vooral gebruikt zal worden voor leuke weetjes rond veel interessant
beeldmateriaal.
Inmiddels, half januari 2021, weten we dat ons activiteitenprogramma 2021 geheel op de
schop kan. Het is niet anders. Zodra het allemaal weer kan dan laten we dit horen via HKM –
ACTUEEL. Daarin zullen we ook laten horen of en hoe de jaarlijkse excursie, die in 2020 ook
al niet doorging, zal plaatsvinden.
2. Jaarlijkse excursie op zaterdag 16 mei 2020
Voorlopig verplaatst naar het voorjaar 2022
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3. Open Monumenten Dagen op zaterdag 12 en zondag 13 september 2020
Jaarverslag 2020
Ondanks de coronapandemie heeft Open Monumenten Dag (OMD) gelukkig toch plaats
kunnen vinden op 13 en 14 september 2020 in Stichtse Vecht. Sinds enkele jaren wordt OMD
in Stichtse Vecht georganiseerd door een OMD-commissie bestaande uit leden van de drie
historische kringen in onze gemeente: Breukelen, Loenen en Maarssen. Na veelvuldig overleg
(op afstand en digitaal) binnen het OMD-comité en met de nationale OMD-organisatie
hebben we alles in het werk gesteld om een veilig monumenten weekend te organiseren. Er
waren binnen Stichtse Vecht 23 monumenten die hun deuren openden in plaats van de
gebruikelijke 45. Alle geopende monumenten hadden strikte maatregelen m.b.t. tot 1,5-meterafstand en desinfectie en hielden zich aan de protocollen van de Rijksoverheid en het protocol
Monumenten van het Erfgoedplatform. Er is volop gecommuniceerd met de monumenten
over de maatregelen en er zijn speciale vloerstickers met een 1,5-meter-afstand en het OMDlogo uitgedeeld.
Dit jaar zou de gemeente Stichtse Vecht het decor zijn van de nationale opening van Open
Monumentendag. Helaas kon de geplande feestelijke nationale opening van Monumentendag
in Kasteel Nijenrode niet plaats vinden vanwege de coronapandemie; hiervoor in de plaats is
er een digitale openingsfilm gemaakt door de landelijke OMD-organisatie:
https://www.youtube.com/watch?utm_source=Update&utm_medium=email&utm_campaign
=Update+15&v=p7mtNCM9giA&feature=youtu.be
Vanwege alle onzekerheden met betrekking tot Covid-19 heeft het OMD-comité besloten om
2020 geen folder uit te geven, maar alleen een paginagrote advertentie in de VAR te plaatsen
met een QR-code. Deze code gaf direct toegang tot de landelijke OMD-website met alle
relevante informatie over de historie, bijzonderheden en openingstijden van elk monument en
zodoende was het mogelijk om ook nog op het allerlaatst moment monumenten niet open te
stellen. Om meer te doen aan naamsbekendheid bij nieuwe doelgroepen is er Instagram
account gemaakt voor OMD Stichtse Vecht en heeft het Vechtstreekmuseum volop reclame
gemaakt voor OMD op hun Facebookpagina.
Het heeft gewerkt: wij hebben 3095 bezoekers mogen ontvangen in de 23 geopende
monumenten!
4. Werkgroepen binnen de Kring
Werkgroep Periodiek – Jaarverslag 2020
In dit jaar zijn van de geplande activiteiten uit het Jaarplan 2020 de volgende zaken
gerealiseerd:
Inhoud van het tijdschrift
- Er zijn dit jaar weer vier Periodieken verschenen met in totaal 28 grote en kleinere
artikelen. In mei werd t.g.v. de viering van 75 jaar bevrijding, in samenwerking met de
historische kringen van Breukelen en Loenen, een themanummer uitgebracht onder de
titel ‘De Vechtstreek in de Tweede Wereldoorlog’.
- De redactie leverde ook een grote bijdrage over de bevrijding van Maarssen aan de
speciale bevrijdingskrant van de gemeente Stichtse Vecht, die in alle kernen werd
verspreid.
- Dankzij de kopijvoorraad konden de afleveringen naar inhoud en zwaarte van de
artikelen gevarieerd worden samengesteld. Moeilijker te realiseren blijft het gezochte
evenwicht in aandacht voor de verschillende kernen in ons ‘dekkingsgebied’.
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Werving van artikelen
- De samenwerking met de Historische Kringen van Loenen en Breukelen is wederom
succesvol verlopen en heeft geleid tot bovengenoemd themanummer. De
samenwerking, onder het voorzitterschap van onze secretaris Arjan van Weele, is goed
bevallen en zal worden voortgezet in 2021. Zie Jaarplan 2021.
- De samenwerking met Loenen rond het trekvaart/zandpad-project is door de coronaperikelen wederom opgeschort. In 2021 zal bekeken worden of en hoe het project kan
worden voortgezet.
- Ook dit jaar was sprake van een constante kopijvoorraad voor minimaal twee
afleveringen van het Periodiek. Dat ging moeizamer dan in voorgaande jaren omdat
veel van onze auteurs en redacteuren betrokken waren bij het schrijven van artikelen
voor het jubileumboek van de HKM (zie hieronder).
Voorbereiding jubileum HKM
- In 2020 is een aantal bijeenkomsten met Maarssenaren georganiseerd om de
belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar in Maarssen
in beeld te krijgen. Aan de drie bijeenkomsten namen elf Maarssenaren deel.
Inmiddels is een samenvatting van de verkregen inzichten beschikbaar. Deze zullen
worden gebruikt om de thema’s te bepalen van het jubileumnummer dat in 2022 zal
worden gepubliceerd.
Boekpublicaties
- Dit jaar verscheen onder redactie van Jan Simonis, Jaap Kottman en Hans van
Bemmel het boek: ‘Elsenburg, de verdwenen buitenplaats. Het ontstaan van het
buitenleven aan de Vecht’. Het boek is in de lente van 2020 bij uitgeverij Verloren in
Hilversum verschenen. Jammer is dat de geplande feestelijke uitreiking in Doornburgh
niet door kon gaan, maar het boek heeft – ondanks de ongunstige coronaomstandigheden – de aandacht getrokken, is positief ontvangen en besproken op
internet en in een behoorlijk aantal vaktijdschriften. Tot nu toe zijn er ruim 400
exemplaren verkocht.
- Vele auteurs van het Periodiek en een aantal redactieleden (Piet Gentenaar, Ria
Tijhuis en Jan Simonis) zijn betrokken bij de realisering van de boekpublicatie ‘De
Canon van de geschiedenis van Maarssen’ t.g.v. het 50-jarig bestaan van de HKM in
2022. Alle geplande vijftig artikelen voor de Canon waren aan het eind van het jaar
binnen.
Bijeenkomsten redactie
- Alleen de redactievergadering van 14 januari is dit jaar doorgegaan; de andere drie
geplande vergaderingen zijn – om de bekende reden – komen te vervallen. Er heeft
veel telefonisch overleg plaatsgevonden en voorzitter en secretaris zijn een aantal
maal extra bij elkaar gekomen. Ook het jaarlijkse uitstapje van de redactie ging niet
door.
Nieuwe redactieleden
- Nelleke Hendrikse heeft dit jaar de redactie van het Periodiek verlaten. Zij is meer dan
tien jaar lid geweest van de redactie. Wij hebben helaas slechts in kleine kring van onze
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waardering blijk kunnen geven, maar hopen als de coronamaatregelen voorbij zijn dat nog
eens meer uitgebreid te kunnen doen. Aanvulling van de redactie is nu van belang.
Jaarplan 2021
Vooraf
- De primaire doelstelling van de redactie is het continueren van het Periodiek als een
kwalitatief goed en inhoudelijk gevarieerd tijdschrift over de lokale en regionale
geschiedenis. Het tijdschrift komt viermaal per jaar uit met een omvang van veertig
pagina’s per aflevering.
- Om de primaire doelstelling te realiseren, zijn kwalitatief goede en gemotiveerde
redactieleden en auteurs nodig. Het zoeken naar deze vrijwilligers vergt voortdurende
aandacht.
- De gezochte variatie in de inhoud van het tijdschrift betreft niet alleen de
verscheidenheid van onderwerpen, de ‘zwaarte’ van de artikelen (variërend van
human interest tot door onderzoek onderbouwde artikelen), maar ook evenwicht in
aandacht voor de diverse kernen (Maarssen, Maarssenbroek, Tienhoven, Oud-Zuilen
etc.) binnen het ‘dekkingsgebied’ van het tijdschrift.
- De redactie voert een beleid dat gericht is op actieve werving van kopij. Dit omvat de
werving van nieuwe auteurs, het actief onderhouden van de relatie met bestaande
auteurs en het begeleiden van auteurs bij het schrijven van stukken. De actieve
werving van auteurs en kopij stelt de redactie in staat een kopijvoorraad te vormen die
het mogelijk maakt de beoogde kwaliteit en variatie in inhoud te realiseren.
Nieuwe activiteiten in 2021
Werving artikelen
- De samenwerking met de Historische Kringen van Loenen en Breukelen wordt
voortgezet en zal in februari 2021 leiden tot een themanummer van het Periodiek over
criminaliteit in de Vechtstreek in vroegere tijden. Voor 2022 is een themanummer
voorzien over ‘Pracht en Praal in en om de Vecht’. Elke kring zal over dit onderwerp
een artikel voorbereiden.
- Dit jaar zal bekeken worden of en hoe de samenwerking met Loenen rond het project
trekvaart/zandpad kan worden voortgezet.
Jubileum 50 jaar HKM in 2022
- De redactie gaat dit jaar een begin maken met de realisering van een speciaal nummer
gewijd aan veranderingen in Maarssen e.o. de afgelopen 50 jaar. Het nummer zal in
augustus of november 2022 verschijnen.
- Ook dit jaar blijven leden van de redactie (Ria Tijhuis, Piet Gentenaar en Jan Simonis)
betrokken bij de realisering van het jubileumboek van de HKM. Nu gaat de derde fase
in waarbij alle artikelen in onderlinge samenhang nog eens inhoudelijk en eind
redactioneel worden bekeken.
Bezetting redactie
- Er blijft behoefte bestaan aan een extra redactielid voor de begeleiding van auteurs en
het initiëren van artikelen. Er is een profiel opgesteld voor deze functie en als eerste
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stap in het wervingsproces zal in februari in het Periodiek een oproep voor een nieuw
redactielid verschijnen.
Bijeenkomsten redactie
- Het functioneren van het Periodiek is gediend bij het aanhalen van de banden tussen
auteurs en redactie. Daarom organiseert de redactie om de twee à drie jaar een
bijeenkomst waarbij auteurs en redactie niet alleen nader met elkaar kennis kunnen
maken, maar ook ideeën kunnen uitwisselen over het Periodiek. In de tussenliggende
jaren zal telkens een kleine excursie voor de redactie georganiseerd worden. Als
corona het toelaat, zal ook dit jaar (2021) deze redactie-excursie georganiseerd
worden.
- Telkens een maand vóór het verschijnen van het nieuwe Periodiek vindt er een
redactievergadering plaats. In 2021 zullen deze vergaderingen via Zoom-meetings
plaatsvinden. De eerste vergadering vindt plaats op 19 januari. De volgende
redactievergaderingen zijn gepland voor 19 april, 5 juli, 18 november en 17 januari
2022. Aan de hand van de ervaringen met deze wijze van vergaderen zal worden
bepaald in hoeverre hier sprake is van een nuttig (aanvullend) instrument voor de
organisatie van de communicatie binnen de redactie.
5. Cultureel erfgoed
Werkgroep Archeologie/Planologie
Begin 2020 is er een voorzichtige start gemaakt met de werkgroep archeologie en planologie.
Er is nagedacht over hoe we onze leden kunnen interesseren voor de activiteiten van deze
werkgroep. Van belang is ook de vraag vanuit de gemeente of de historische kringen Loenen,
Breukelen en Maarssen een rol kunnen en willen spelen binnen het werkveld archeologie. De
leden zouden dan bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente, mee kunnen helpen bij
toekomstige (nood)opgravingen. Op de agenda stond voor dit jaar in ieder geval de volgende
aandachtspunten:
- Intensivering van de samenwerking met de gemeente en de historische kringen van
Breukelen en Loenen.
- Het maken van een inventarisatie van mogelijke onderzoeklocaties met behulp van de
archeologische waardenkaart en onze lokale gebiedskennis.
De werkgroep heeft ook besloten aandacht te gaan geven aan de planologische
ontwikkelingen in Maarssen en omgeving. Tweetal overleggen bijgewoond ontwikkeling
(bouwplannen) van de locatie waar zich nu het Afvaldepot/rioolwaterzuivering van de
gemeente bevindt.

6. Werkgroepen binnen de Kring
Werkgroep Informatiepanelen/ rolpalen
Er zijn in het verslagjaar geen nieuwe panelen toegevoegd. Door maaiwerkzaamheden is het
paneel Snavelburg langs de Oost- Kanaaldijk vernield. Mogelijk door vandalisme is het
paneel in Tienhoven aan de dwarsdijk verdwenen. Op kosten van HKM hebben we een nieuw
paneel laten maken welke nog gemonteerd moet worden. Dit paneel moet nog worden
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herplaatst. De rolpaal langs de Vecht bij Op Buuren werd - gezien de overwoekering door
struikgewas en bomen - op verzoek van de HKM door de gemeente verplaatst.
Werkgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie
Weerbaar Water is het project van de drie historische kringen van Loenen, Breukelen en
Maarssen waarbij in 2019 en 2020 de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder de aandacht van de
inwoners van onze gemeente gebracht wordt. Dit omdat de Nieuwe Hollandse Waterlinie is
genomineerd om - als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam - het predicaat UNESCO
Werelderfgoed te krijgen. In het afgelopen jaar zijn de plannen opgesteld en de benodigde
financiële middelen gevonden.
In het najaar is er een fotowedstrijd georganiseerd in samenwerking met Foto en Videoclub
Loenen. Meer over deze activiteiten, maar ook achtergrond- en verdiepende informatie is te
vinden op de website: www.weerbaarwater.nln samenwerking met Foto en Videoclub
Loenen.
Momenteel liggen de activiteiten stil in afwachting van de agenda van UNESCO. De
werkgroep (met namens de HKM Rob Franse, Bea van Engelen en Arie van Ginkel) is van
plan om de activiteiten weer op te pakken zodra dit kan qua coronamaatregelen en wanneer de
UNESCO zo ver is.
Werkgroep website en Facebook
Ook door de Coronavirus hebben we maar beperkt nieuws kunnen publiceren.
Werkgroep Archief en Bibliotheek
Ook in 2020 is de werkgroep vol enthousiasme weer verdergegaan met het ordenen van de
krantenknipsels en documenten. Helaas zijn we na februari door het Corona-virus niet meer
bij elkaar geweest. Dit jaar hebben we ook weer vele schenkingen gehad. Van mevrouw Witte
hebben we het archief van Jan Witte gehad wat een waardevolle aanvulling is van ons archief.
Werkgroep Beeldbank ADA (Archivering Digitale Afbeeldingen) – jaarverslag 2020
Activiteiten
- Het eerste deel van het jaar werd gekenmerkt door het verder aanvullen en organiseren
van ADA. Het archief is ook ‘opgeschoond’ en er zijn nu zo’n 33.000 afbeeldingen in
opgenomen.
- Aanvullingen kwamen via andere digitale bronnen en ook via de mogelijkheid om
foto’s van derden te scannen.
- Er worden regelmatig back-ups gemaakt op externe schijven (drie) en de actuele
versie staat altijd op de HKM-pc in de bibliotheek.
- ADA blijft vanzelfsprekend nog de uitgebreide, interne beeldbank van de HKM.
Hieraan wordt nog steeds gewerkt. Het plan is nog steeds om meer afbeeldingen en
documenten uit het papieren archief te scannen en in ADA op te nemen.
- Halverwege 2020 is een aankoop gedaan van een beeldbankprogramma dat speciaal is
ontwikkeld voor erfgoedorganisaties, musea en historische verenigingen. Er is dit jaar
met name door Arie van Ginkel al intensief gewerkt aan het doorgronden van de
programmatuur en het vullen van die digitale beeldbank vanuit ADA.
- Na wat aanloopproblemen is de ondersteuning vanuit de leverancier verbeterd en op
het niveau dat echt helpt.
- Deze Collectiebank is nog niet openbaar; er wordt intern hard aan gewerkt, met name
aan het selecteren en uploaden van de foto’s en deze te voorzien van relevante
metadata. Ook de keuze van de te plaatsen documenten is een aandachtspunt.
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-

Naar aanleiding van een gift van een aantal 8mm films is de 8mm smalfilmprojector
van zolder gehaald en gerepareerd door Piet Gentenaar. Eén filmpje is al
gedigitaliseerd en opgenomen in het archief.

Plannen 2021
Activiteiten
- ADA zal als basis de aandacht blijven krijgen die het verdient als intern bruikbare en
toegankelijke beeldbank
- Het is de bedoeling dat de nieuwe beeldbank in het kader van het jubileum voor
iedereen toegankelijk en bruikbaar wordt gemaakt en dan in 2022 online gaat.
- In 2021 zullen de activiteiten met name bestaan uit het vullen van de ‘bank’ en het
definiëren en formuleren van de metadata.
Canon Commissie – jaarverslag 2020
De Canon Commissie is het jaar 2020 voortvarend van start gegaan, maar net als iedereen
werd ook zij verrast door de COVID-19 pandemie. Het aantal fysieke bijeenkomsten van de
Canon Commissie werd daarom gereduceerd en vervangen door overleg via telefoon en
mail. De auteurs werden regelmatig van de voortgang in het proces op de hoogte gehouden
door middel van een Canon Nieuwsbrief.
De werkzaamheden verlopen desondanks volgens de opgestelde tijdlijnen. Dankzij de grote
inzet van de auteurs en de inspanningen van de redactie zijn alle teksten voor de 50 vensters
aan het eind van dit jaar ingeleverd. De eerste en tweede fase van het redactieproces - het
werven van auteurs, het aanleveren van kopij en illustraties, het redigeren van de teksten,
de keuze van de afbeeldingen en het controleren van de kwaliteit ervan - zijn daarmee
grotendeels afgerond.
Als dank voor hun inzet is namens Bestuur en Canon Commissie half december van dit jaar
aan alle auteurs een presentje overhandigd. De voorzitter van de Canon Commissie is
inmiddels ook toegetreden tot de Jubileum Commissie om haar belangen daar te behartigen.
De Jubileum Commissie is ingesteld om alle activiteiten betreffende het lustrumjaar voor te
bereiden en ook uit te voeren. De Canon van Maarssen vormt een belangrijk onderdeel van
de jubileumactiviteiten.
Jaarplan 2021
Dit jaar kan gestart worden met fase 3: het redigeren van de teksten in onderlinge
samenhang, de eind redactionele bewerking, het vaststellen van de definitieve samenstelling
en het drukklaar maken van het manuscript van de Canon van de geschiedenis van
Maarssen, in overleg met de drukker. De streefdatum voor het persklaar zijn van het
manuscript is 1 oktober.
Dit jaar zal ook de fondsenwerving voor het boek van start gaan: het opstellen van
aanvragen bij in aanmerking komende goede doelenstichtingen, het benaderen van lokale
sponsoren en wellicht het opzetten van crowdfunding. De aanvragen zullen uiterlijk de
eerste helft van dit jaar de deur uitgaan.
Jubileum Commissie – jaarverslag 2020
In september 2022 viert uw Historische Kring haar 50-jarig jubileum en dat gaat gevierd
worden met heel een jaar vol activiteiten. Er is een jubileumcommissie samengesteld die
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bestaat uit: Rob Franse, Arie van Ginkel, Carlo de Meijer, Wim Schoonderbeek en Linde
Marcé.
Er wordt volop - vanwege Covid-19 - digitaal vergaderd en er is inmiddels een ruwe schets
gemaakt van activiteiten die zij willen gaan organiseren. De jubileumcommissie houdt u op de
hoogte!

7. Cultureel Erfgoed
Tot Slot
Er is ondanks de beperkingen door corona toch veel werk verzet door het bestuur en de
werkgroepen in dit verslagjaar. We mogen dankbaar en trots zijn op onze actieve en
deskundige vrijwilligers. Het werven van bekwame en actieve nieuwe bestuursleden en het
versterken van de bemensing van de diverse werkgroepen blijft een belangrijk speerpunt voor
de komende jaren. De aanwezige dynamiek binnen de organisatie van HKM geeft alle
vertrouwen voor de toekomst!
Maarssen, oktober 2021
Namens het bestuur van de Historische Kring Maarssen,
De secretaris, Arie van Ginkel
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