Jaarverslag over het verenigingsjaar 2017
BESTUUR
Het verenigingsjaar 2017 begon zoals 2016 eindigde. Heel veel vrijwilligers die druk bezig waren om
de nieuwe locatie van onze Historische Vereniging in orde te maken. Het hoogtepunt was de officiële
opening door de burgemeester op vrijdag 27 januari en vervolgens het Open Huis op 28 en 29
januari, die door veel genodigden en leden werden bezocht.
Het bestuur heeft dit jaar negen keer vergaderd en er zijn twee Algemene Ledenvergaderingen
gehouden, waarvan op 11 april de voorjaarsvergadering in onze eigen Oudheidkamer. Na deze
vergadering werd een lezing over Nederland en Amerika gegeven door Gert Tetteroo, directeur van
het Oude Spoorhuis te Vinkeveen, maar ook van de stichting Henry Hudson 500 jaar.
Op 23 september was een bijeenkomst van zusterverenigingen in Abcoude. Een delegatie van ons
bestuur was hierbij aanwezig. Dit is altijd weer een nuttige en gezellige bijeenkomst waarbij
ervaringen en ideeën worden uitgewisseld. Na afloop was er een boeiende rondleiding op Fort
Abcoude.
Op 7 oktober heeft het Bestuur voor de eerste keer een bijeenkomst georganiseerd voor de
vrijwilligers binnen onze vereniging. Doel was gezelligheid en de onderlinge band versterken. De
bijeenkomst werd zeer goed ontvangen en is voor herhaling vatbaar.
Op 16 november vond de najaarsvergadering plaats. Er stonden geen bestuursleden op het
aftreedschema zodat er geen bestuursmutaties waren. Na de vergadering was er een interessante
lezing over “De Oude Hollandse Waterlinie” gegeven door Hans van Kessel.

PR-COMMISSIE
Deze commissie heeft in 2017 tien keer vergaderd en was aanwezig op 9 januari op de kramenmarkt
van de Gemeente, op 9 september in Wilnis en 10 december in De Hoef. Ook hebben leden
meegedaan aan de Rabo fietstocht en hebben een mooi sponsorbedrag binnengehaald. Op 12
september werd een lezing over de Beeldenstorm georganiseerd en op 23 November was er de
boekpresentatie van Dick Koeleman met het boekje “De Rondeveense Polders”. Dit boekje dat door
onze Stichting Proosdijer Publicaties werd uitgegeven werd in ontvangst genomen door onze
burgemeester Maarten Divendal.

PROOSDIJKOERIER
“De Proosdijkoerier”, ons kwartaalblad wordt alom gewaardeerd en krijgt speciaal veel aandacht
vanwege de inhoud en vormgeving. Veel inzet is weer geleverd door de schrijversgroep en de
redactie.

WERKGROEP GENEALOGIE
De werkgroep genealogie heeft een aantal inloopavonden/helpdesk avonden gehouden en zijn ook
een aantal middagen beschikbaar geweest voor vragen over genealogie. De cursusavonden waren
zeer in trek en volledig volgeboekt.

WERKGROEP DOCUMENTATIE
De werkgroep documentatie archiveert ingekomen materiaal op maandagmiddag en op
woensdagmorgen in de Oudheidkamer. Gedurende deze werkuren is het aantal bezoekers, dat

informatie wil over zaken waarmee het verenigingsarchief hen zou kunnen helpen, flink toegenomen
t.o.v. de belangstelling die er was in De Boei.
Voor het archiveren in de computer werd voorheen door de werkgroep met Adlib Lite gewerkt. Dit
jaar zijn we overgestapt op de onlineversie van Axiell de Zweedse partner van Adlib. Aanvankelijk
waren er nogal wat problemen, maar op enkele ongemakken na, die nog moeten worden opgelost,
werkt het programma nu goed.

PORTEFEUILLE MONUMENTEN
Binnen de portefeuille monumenten zijn de contacten aangehaald met de beleidsmedewerkers
van de afdeling Cultuurhistorie en Landschap van de gemeente De Ronde Venen. Op verzoek van
deze beleidsmedewerkers zijn bewoners opgezocht die wonen in, door de gemeente aangegeven,
beeldbepalende panden in het buitengebied van De Ronde Venen en de kernen Amstelhoek en
Waverveen. Dat zijn panden die vanwege hun historische of cultuurhistorische waarde behouden
dienen te worden. Bij deze panden geldt de bescherming, in tegenstelling tot rijksmonumenten en
gemeentelijke monumenten, slechts voor de buitenkant. Over alle panden is een verslagje
geschreven. De culturele medewerkers van de gemeente hebben dit doorgestuurd naar de
Monumenten Commissie van de provincie Utrecht. Vervolgens heeft er nog een controlebezoek met
de monumentenvertegenwoordigster en de beleidsmedewerkers plaats gevonden over de
bevindingen. In bestemmingsplannen kunnen hiervoor regels worden opgenomen.
Tenslotte zijn er inwoners bezocht, die iets kunnen vertellen over het monument waarin ze wonen of
gewoond hebben. Zo blijft een gedeelte van de geschiedenis van De Ronde Venen leven.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE
Net zoals in de voorgaande jaren bestudeerden de leden van de werkgroep opnieuw het aanwezige
materiaal. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de relicten maar werden ook de vondsten uit de
opgravingen uit Wilnis (1996) en Mijdrecht (2003) geïnventariseerd. De vondsten werden vergeleken
met de vondstenlijsten en waar nodig werden de verzamellijsten aangepast. De kennis van een
bepaald soort aardewerk, het majolica, werd op professionele wijze verdiept en verder werd de
verzameling pijpenkopjes van de heer Veerhuis bestudeerd. Tot zover het overzicht van alle
activiteiten die de werkgroep in de Oudheidkamer uitvoerde en die verband hielden met het
materiaal.
Dit jaar vonden er echter ook, dit is jarenlang niet gebeurd, weer activiteiten in het “veld” plaats. Zo
waren werkgroepleden aanwezig bij werkzaamheden in de Demmerik en werd op meerdere percelen
meegekeken toen daar het toemaakdek in het kader van een “herinrichting van de natuur” werd
verwijderd. Vervolgens werd de opdrachtgever geïnformeerd over de vondsten, die voornamelijk
afkomstig zijn uit de 19e eeuw.
Binnen de werkgroep is dit jaar eveneens besloten dat met ingang van 2018, er voor elke
“Proosdijkoerier” een artikel wordt verzorgd. Het kan daarbij gaan om het verslag van een opgraving
of om de beschrijving van voorwerpen.

