Jaarverslag 2017
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in het jaar 2016 drie keer vergaderd, 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.
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Overlijden voorzitter Arie Porsius:
Het afgelopen verenigingsjaar leed de O.V.L. een gevoelig verlies door het overlijden van voorzitter Arie Porsius.
Bestuursleden en werkgroepleden zijn naarstig opzoek naar een nieuwe voorzitter.
Ledenbestand:
Het ledenbestand per 31 december 2017 omvat 750 leden. Het ledenbestand vertoond een lichte voorruitgang ten
opzichte van 2016, toen waren er op 31 december 747 leden. De vooruitgang had groter kunnen zijn maar in 2017 zijn
ons 16 leden ontvallen door overlijden en ziekten.
Verenigingsblad:
Het verenigingsblad de Croosduyker is ook in 2017 twee maal uitgegeven. Er is in de loop van 2017 gekozen voor een
andere drukker. De Croosduyker is nu volledig in kleur, wordt vanaf de drukkerij verstuurd en is aanzienlijk
goedkoper.
Exposities in vitrinekast Gemeentehuis:
De vitrinekast werd regelmatig door Frans Poulain, ingericht met pronkstukken uit het museum “Grietje Tump “.
Ook de O.V.L. houdt regelmatig exposities deze vitrine.

Tentoonstellingen:
In het weekend van zaterdag 4 maart en zondag 5 maart 2017 vond de tentoonstelling over “Kadoelen” plaats. Deze
tentoonstelling trok vele bezoekers. Ook de opzet om het groot gedeelte van het Dorpshuis te benutten was goed
geslaagd.
De tentoonstelling was daarna nog geruime tijd te bezichtigen in de hal van het Dorpshuis, Eduard Douwe Dekkerhuis
en de Buurtkamer in Kadoelen.
Fotoherkenning:

Er werden 4 fotoherkenningmiddagen georganiseerd in het Dienstencentrum Landsmeer. Het bezoek aan de middagen
was goed. Ook dit jaar worden er weer 4 middagen georganiseerd.
Lezingen en presentaties:
Henk van Breemen heeft diverse lezingen verzorgd met verschillende thema’s o.a. gegeven op scholen en bij diverse
culturele verenigingen in de omgeving. Klaas Schaap en Louck Borman gaven een presentatie voor de bewoners van
De Keern in Purmerend.
Voor de opening van de “Buurtkamer Kadoelen” werd een presentatie verzorgd door Henk van Breemen met als
thema: “Rondom het Meertje”. Op 24 september 2017 werd er door de O.V.L. deelgenomen aan de culturele middag
in het Dorpshuis te Landsmeer. Op 30 september 2017 werd mee gedaan aan de open dag in het gemeentehuis van
Landsmeer.
Op 9 september 2017 werd door de O.V.L. ook haar medewerking verleend aan de Open Monumentendag, deze was
georganiseerd door de Monumentencommissie Landsmeer.
Waterlands Archief:
Ook in 2017 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 mei 2017 werden de vijf ANWB informatieborden gerealiseerd in samenwerking met de O.V.L. en de gemeente
Landsmeer. Op 30 mei 2017 werd op het Raadhuisplein de officiële opening verricht door wethouder Richard
Quakernaat. Tevens werd aan de borden een 24 kilometer lange fietsroute gekoppeld. Hierbij werd door de gemeente
Landsmeer in de persoon van Ria de Boer een prachtige folder met route beschrijving gerealiseerd.
ANBI - status:
De O.V.L. heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Vooral voor giften aan de O.V.L. kan dat
belangrijk zijn voor de schenkers.
Schenkingen:
Ook in 2017 ontvingen wij regelmatig weer zowel geldelijke als materiële schenkingen in de vorm van oude foto’s
documenten en voorwerpen.
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