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Ledenbijeenkomst 13 november 2015 

Hieronder treft u het verslag aan. 

 

Opening 

Voorzitter Hans Hellingman opent de bijeenkomst om 20:00 uur. Hij 

constateert dat de zaal vol is er zijn zeker 80 personen aanwezig. 

 

Mededelingen 

De voorzitter wil de vergadering om 20:30 uur afronden waarna een pauze waarop de 

presentatie van de documentaire van de ruilverkaveling en streekverbetering Zeevang 1960 

zal volgen. 

 

Bestuurszaken 

Er zijn drie aftredende bestuursleden, Rob van Gerve, Willem Jan Roelofs en Piet Visser, 

Zij stellen zich wederom beschikbaar en worden bij acclamatie herkozen. 

Als nieuw bestuurslid wordt Tom Breet voorgesteld, hij wordt met algemene goedkeuring 

gekozen. 

De huidige leden van de kascommissie hebben deze functie twee jaar vervuld, waarvoor dank. 

Als nieuwe leden hebben zich gemeld Siem Bakker en Cees Groot, als reservelid heeft Piet 

Bibo zich beschikbaar gesteld. 

 

actuele financiële stand van zaken 

Han van Rozelaar verwacht dat we het jaar evenals vorig jaar afsluiten met een klein positief 

saldo van € 170,=. Daarvoor is het wel nodig dat alle achterstallige contributie betaald wordt. 

In totaal gaat het om € 200,= Daarvan is de verwachting van Han dat hiervan op korte termijn 

de helft binnen zal komen. De contributie zal niet worden verhoogd en blijft € 10,=. 

De kosten die verband houden met de documentaire zijn bijna volledig gedekt door externe 

fondswerving. Er blijft voor onze vereniging en de historische verenigingen van Oosthuizen 

en Middelie per vereniging een bedrag van ca € 450,=. uit eigen middelen te betalen. 

De begroting 2016 geeft ook een bescheiden positief resultaat. 

 

Het jaarplan 2016 

Hans Hellingman heeft een powerpoint presentatie uitgewerkt om de leden over de stand van 

zaken te informeren.  

Het jaarboekje 2015 zal in april/mei 2016 uitgebracht worden. 

De nieuwsbrief zal wederom in november 2016 verschijnen. 

Aan de orde komen: 

Archief, digitaliseren van foto’s, bijhouden van schenkingen, verversen van de inhoud 

vitrinekast, koppelen van foto’s aan info uit de Burgerlijke stand, brandvrije opslag van 

informatie en spullen. 

Historie Warder vóór 1800 veilig stellen historische resten (mede in verband met mogelijke 

ingrepen aan de dijk), inbreng- en schotboeken 1462-1563 (belastingen) uitwerken 

Verslagen kerkeraad en kerkvoogdij vanaf 1828 zijn gefotografeerd. 

Geschiedenis van Huizen, dorpsstraat is compleet opgenomen, de kadastrale geschiedenis van 

de IJsselmeerdijk zal tm nummer 26 op de website gezet worden. Ook zullen alle objecten 

uitgebreid worden met  beschikbare gegevens van bewoners, huurders en gegevens uit 

notariële aktes. 

Openbaar bestuur 

Verslagen van de gemeenteraad zijn tot en met 1903 omgezet van handgeschreven naar 

getypte tekst,  het transcriberen is nodig tot 1926. Daarna is tekst getypt. 
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Doorspitten van notariële aktes: koop- en scheidingsakten, het herleiden van 

namen van landerijen (ook Staatsbosbeheer heeft daarvan veel gegevens) 

 

Bekende families 

Familie Kramer wordt nu uitgewerkt en komt in het jaarboek 2015. 

Het interviewen van oud inwoners wordt gecontinueerd 

Kunstenaars in Warder 

Gegevens worden verder uitgewerkt, er komt een artikel in het komende 

jaarboek 

 

Wensen 

Opsporen en uitwerken van de namen van landerijen en sloten. Namen van boerderijen en 

huizen. De bouwkundige geschiedenis daarvan 

Hoe ging het vervoer vroeger tijden, uitzoeken. 

Schot- en inbrengboeken (belastingen rond 1500) verder analyseren.  

Voeren van groepsgesprekken met (oud) bewoners van de Badhuisweg (Padje) 

 

Hans Hellingman besluit om 20:30 zijn presentatie met een hartewens dat onder de leden 

gegadigden zijn die een inhoudelijke bijdrage willen leveren bij al het uitzoekwerk en 

omzetting van oude teksten. Vrijwilligers zijn meer dan welkom om ondersteuning te bieden 

aan al het werk dat er voor de Historische vereniging te doen is. 

U weet dat vele handen licht werk maken.  

 

Na de pauze zal Rob van Gerve de documentaire inleiden. 

Van zijn hand komt ook een verslag van de presentaties die in de Zeevang zijn gehouden.  

 

 


