Jaarverslag 2016
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in het jaar 2016 vijf keer vergaderd, waarvan één keer met de werkgroep, daarvan zijn notulen
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 in het Dorpshuis aan de
Calkoenstraat.
Samenstelling bestuur:
Arie Porsius
Voorzitter
Henk van Breemen
Secretaris
Jan Rijswijk
Penningmeester vanaf 19 april 2016
Gerard de Boer
Penningmeester tot 19 april 2016
Louck Borman
Klaas Schaap
Leo de Kock
Werkgroepleden:
Alle bovengenoemde bestuursleden
Joop Schmidt
Jaap Wals
Bert Leguijt
Klaas Dobber
Peter Karman (in de loop van 2016 toegetreden)
Ledenbestand:
Het ledenbestand per 31 december 2016 omvat 747 leden. Het ledenbestand vertoond een lichte achteruitgang ten
opzichte van 2015, toen waren er op 31 december 754 leden. De achteruitgang is vooral te wijten aan het overlijden
van leden.
Verenigingsblad:
Het verenigingsblad de Croosduyker is ook in 2016 twee maal uitgegeven.
Exposities in vitrinekast Gemeentehuis:
De vitrinekast werd regelmatig door Frans Poulain, ingericht met pronkstukken uit het museum “Grietje Tump “.

Tentoonstellingen:
Van 8 tot en met 13 januari, vond de tentoonstelling over de watersnood van1916 plaats. Deze tentoonstelling trok
vele bezoekers. De tentoonstelling was in samenwerking met de Kunstenaars Vereniging Landsmeer. Het thema van
de tentoonstelling was “Panorama Waterland”
Deze tentoonstelling was daarna nog geruime tijd te bezichtigen in de hal van het Dorpshuis, in het Kruispunt en op de
bovenverdieping van het gemeentehuis van Landsmeer.
Fotoherkenning:
Er werden 3 fotoherkenningmiddagen en 1 fotoherkenningavond georganiseerd. Het bezoek aan de middagen was
goed, de avond werd een stuk minder bezocht.
Lezingen:

Voorzitter Arie Porsius en secretaris Henk van Breemen hebben diverse lezingen verzorgd met als thema “Honderd
jaar droge voeten”. De lezingen werden gegeven op scholen en bij diverse culturele verenigingen in de omgeving.
Voor het Waterlands Archief werd een presentatie verzorgd door Henk van Breemen met als thema: “Woningbouw
jaren 50 Landsmeer”.
Waterlands Archief:
Ook in 2016 is het Waterlands Archief regelmatig bezocht met als doel gegevens te verzamelen over de geschiedenis
van “Groot Landsmeer” (Landsmeer, Watergang, Het Schouw, Purmerland en Den Ilp).
Samenwerking met de gemeente Landsmeer:
In januari werd op het Raadhuisplein een groot billboard gerealiseerd. De stichting “Waterkustland”, steigerbouwer
E.M.G. uit Den Ilp, Gemeente Landsmeer en de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer sloegen de handen ineen en
realiseerden het billboard dat bijna tot aan Koningsdag, 27 april 2016, kon blijven staan. Het billboard werd onthuld
door de commissaris van de Koning, dhr. Remkes.
Ook worden er vijf A.N.W.B. borden gerealiseerd. Deze zullen in het voorjaar van 2017 bij de diverse
fietsknooppunten door de Gemeente Landsmeer worden geplaatst.
Penningmeester:
Jan Rijswijk heeft zich in de loop van 2016 bereid verklaard om het penningmeesterschap van de O.V.L. op zich te
nemen.
Gerard de Boer is teruggetreden als penningmeester en heeft plaats genomen in het bestuur als algemeen lid.
ANBI - status:
De O.V.L. heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verworven. Vooral voor giften aan de O.V.L.
kan dat belangrijk zijn voor de schenkers.
Schenkingen:
Ook in 2016 ontvingen wij regelmatig weer zowel geldelijke als materiële schenkingen in de vorm van oude foto’s
documenten en voorwerpen.
Henk van Breemen - secretaris Oudheidkundige Vereniging Landsmeer

