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Algemene ledenbijeenkomst 21 april 2017 

in d’ Oude School te Warder   

 

 

 

 

Om 20:10 uur opent Hans Hellingman de bijeenkomst. 

Hij heet de aanwezigen van harte welkom, met name de ‘nieuwe gezichten’ en na de pauze de familie 

van den Oever (weduwe en kinderen van de laatste boer op boerderij “Duizend”, onderwerp van de 

film). 

Hans neemt nog even kort het programma van deze avond door. 

Hij wijst op de nieuwe inrichting van de vitrinekast verzorgd door Willem Jan Roelofs en Jan Poel met 

in het verleden gebruikte huishoudelijke zaken. 

Koffie bij aanvang is voor rekening van de Historische Vereniging, in de pauze en daarna voor eigen 

rekening. 

Cees Groot en Siem Bakker hebben zich tijdig bij de voorzitter afgemeld. 

De ledenvergadering wordt klein maar fijn gehouden, er zijn circa veertig leden aanwezig. 

Het jaarboekje 2016 is in wording en zal in de tweede helft van mei 2017 worden bezorgd bij de leden. 

 

Vervolgens komt de financiële stand van zaken aan de orde. 

De cijfers over 2016 worden gepresenteerd en zijn ook terug te vinden op de website. 2016 geeft een 

negatief saldo weer als gevolg van problemen van de Bank met het innen van contributie via 

machtigingen. Dit negatief saldo zal in de loop van 2017 worden ingelopen tot een positief resultaat. 

Inmiddels blijkt dat het innen van contributie via de machtigingen correct verloopt. 

  

De kascommissie, bestaande uit Ans Konijn en Anja Arzoni, hebben de cijfers over 2016 correct 

bevonden. De penningmeester wordt onder dank (ook aan de kascommissie) decharge verleend. 

 

De bestuursverkiezing wordt voorafgegaan door een dankwoord van de voorzitter aan het adres van 

aftredend bestuurslid Gonda Bellis. Op projectbasis zal zij zich zal blijven inspannen voor onze 

vereniging als een beroep op haar wordt gedaan. 

De penningmeester Han van Rozelaar is herkiesbaar en wordt herkozen 

Bij acclamatie wordt Julie Hengeveld benoemd als nieuw bestuurslid. 

Zij geeft een korte toelichting op haar belangstelling en achtergrond als (cultuur)historicus. 

Hierna wordt het officiële deel van de vergadering afgesloten 

 

Na de pauze start een presentatie van Hans Hellingman over de bebouwing aan de IJsselmeerdijk in de 

19e eeuw. 

 

Hierna gevolgd door een compilatie van korte films uit de periode van 1950 tot 1954, waarin ook 

beelden van Warder en in het bijzonder de boerderij “Duizend” aan de IJsselmeerdijk. Waarbij ook door 

Hans Hellingman een toelichting wordt gegeven. De film is ons geschonken door Jan Wezel, die zelf 

helaas niet van onze uitnodiging gebruik heeft kunnen maken om de avond bij te wonen. 

 

Wij kijken met voldoening terug op een geslaagde bijeenkomst en danken iedereen voor zijn/haar komst. 

 

Het bestuur. 


