Jaarverslag 2015
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in het jaar 2015 zeven keer vergaderd, waarvan notulen zijn
bijgehouden.
Het bestuur en de werkgroep zijn regelmatig bij elkaar geweest, om materialen
te documenteren, archiveren en foto’s te benoemen. Dit gebeurde in principe
elke maandagmiddag van 14.00 uur – tot 16.00 uur op het Noordeinde. Maar
sinds september 2015 heeft de O.V.L. een eigen onderkomen in het Dorpshuis te
Landsmeer. Een mijlpaal, voor het eerst in de 21 jarige historie heeft de O.V. L.
een eigen onderkomen.
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Ledenbestand:
Het ledenbestand per 31 december 2015 omvat 754 leden. Het ledenbestand is
vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2014, toen waren er op 31 december
760 leden.
Verenigingsblad:
Het verenigingsblad de Croosduyker is ook in 2015 twee maal uitgegeven.
Exposities in vitrinekast Gemeentehuis:
De vitrinekast wordt regelmatig door Frans Poulain, ingericht met pronkstukken
uit het museum “Grietje Tump “.
Tentoonstellingen:
Op 5 en 6 april 2015 , het Paasweekend, vond de tentoonstelling over de Van
Beekstraat , “’t Padje of Tuinpad”, plaats. Deze tentoonstelling trok vele
bezoekers.

Deze tentoonstelling was daarna nog geruime tijd te bezichtigen in de hal van
het Dorpshuis en de bibliotheek.
Foto herkenningsmiddagen
De vier foto herkenningsmiddagen in het D.C.L. van Landsmeer werden zeer
goed bezocht. Er waren middagen met over de honderd bezoekers. Het bestuur
heeft besloten om de frequentie van deze middagen te handhaven. In 2016 wordt
als proef een fotoherkenning op een vrijdagavond gehouden. Dus in 2016 in
totaal 5 fotoherkenningen.
100 jaar watersnood 1916
Het boek “Uit Landsmeer wordt gemeld….” Heeft op 29 oktober 2015 het
levenslicht aanschouwd. De oplage bedroeg 1250 exemplaren. Het boek ziet er
zeer goed uit.
Schenkingen:
Ook in 2015 ontvingen wij regelmatig weer zowel geldelijke als materiële
schenkingen in de vorm van oude foto’s , documenten en voorwerpen.
Waterlandsarchief:
Ook in 2015 hebben wij regelmatig het Waterlandsarchief te Purmerend bezocht
met als doel gegevens te verzamelen over de geschiedenis van Landsmeer.
Henk van Breemen - secretaris

