Jaarverslag 2018 - 2019

Opening
De opening wordt verricht door de voorzitter, de heer T. Pronk.
Bestuur
Dit jaar zijn de penningmeester T. Gieling en mevrouw T. Huesmann aftredend. T. Gieling is
herkiesbaar en wordt herkozen. Mevrouw Huesmann is niet herkiesbaar. In de door haar vertrek
ontstane vacature wordt A. Mol benoemd.
Leden
De vereniging heeft 396 leden. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal leden licht gestegen.
Overleden leden
In het afgelopen jaar namen wij afscheid van:
* Very Bonnema;
* Teade van Doorn;
* Ruud Spruit;
* Tineke Stuurman;
* Corrie Wagenaar.
Stadswandelingen
Dit jaar hebben wij 8 stadswandelingen verzorgd. De deelnemers hieraan kwamen niet alleen uit
Medemblik. Via de website wordt aan dit stuk promotie van Medemblik bekendheid gegeven.
Lezingen
* 23 november 2018: Jaarvergadering met na de pauze een kleine presentatie van Ad Gieling over de
Westfriese munt in Medemblik;
* 22 februari 2019: Herman Pieter van der Kolk: Een kijkje in Medemblik door de jaren heen. Maar
liefst 168 bezoekers:
* 22 maart 2019: Peter Swart: Ontdek de Gouden Eeuw in Medemblik. Ook deze avond werd goed
bezocht: 113 bezoekers;
* 26 april 2019: een presentatie door Gerard de Vries over de Medemblikker architect A.T. van
Wijngaarden;
* 1 november 2019: Gerard Dudink: Al 35 jaar Stichting Rondom. Een afgeladen “Sint Pieter”.
Jaarlijkse excursie
Reisdoelen dit jaar waren Schoonhoven en Montfoort. Aan de excursie namen 46 personen deel
Schenkingen
Ook dit jaar heeft de vereniging weer veel schenkingen mogen ontvangen. Hiervan is een overzicht
beschikbaar, dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.
Huisvesting
Nog niet zo lang geleden heeft de gemeente de procedure tot herziening van het bestemmingsplan,
dat de grondslag moet bieden voor verdere ontwikkelingen op de Kop van de Nieuwstraat weer
opgestart. Wanneer dat bestemmingsplan wordt vastgesteld en wanneer er op basis daarvan
vergunningen worden verleend, is op dit moment niet duidelijk. Wij blijven de ontwikkelingen met
belangstelling volgen en zullen hier zo nodig op inspelen.

Openstelling Stadsmuseum
Een woord van dank aan alle vrijwilligers, die het mogelijk maken om onze collectie te tonen, is op zijn
plaats.
Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Koos Minnema en Benno Hoekstra, heeft de boeken
onderzocht en alles akkoord bevonden (decharge voor goedkeuring penningmeester).
Benoeming nieuwe kascommissie
Voor 2019 worden de heren Benno Hoekstra en Hans van der Klein en als reserve-lid de heer Gerard
van As benoemd.
Verslag penningmeester
De penningmeester, de heer T. Gieling, geeft aan, dat het afgelopen boekjaar een negatief saldo kent
van € 865,=. Het gevolg is, dat het bestuur heeft besloten om de contributie m.i.v. 2020 te verhogen
naar € 25,= per jaar.
Vooruitblik naar 2020
De jaarlijkse excursie zal plaatsvinden op woensdag 13 mei 2020.
De vergunning voor het plaatsen van het monument in de Muntstraat is afgegeven. Er wordt nu
geprobeerd om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen om het gedenkteken
daadwerkelijk te kunnen plaatsen.

T. Pronk, voorzitter
R. Boekel, secretaris.
Medemblik, 21 november 2019.

