JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2019.

1. BESTUUR.
In het jaar 2019 zijn er geen mutaties geweest in de samenstelling van het bestuur. Wel
heeft Ton Janssen aangekondigd dat hij in het jaar 2020 zijn bestuurstaken zal
neerleggen.
In 2019 heeft het bestuur 6 keer vergaderd.
2. AANTAL LEDEN.
Per 31 december 2019 bedroeg het aantal leden, inclusief de huisgenoot-leden, 171.
Dit betekent een winst van 3 leden. Ons ledental blijft daarmee op peil.
3. LEZINGEN.
In 2019 organiseerden wij 8 lezingen. Ze werden alle in Dorpshuis “De Oude School”
in Hemmen gehouden, behalve één die in de Vloedschuur in Heteren werd
georganiseerd. De belangstelling voor deze bijeenkomsten was iedere keer groot.
Daan Viergever, Ed Janssen en Wim Huijbrechts, Daan Tap en Ton Janssen verzorgden
op verzoek van diverse organisaties nog een flink aantal voordrachten.
4. EXCURSIE.
Dit jaar organiseerden wij een excursie naar het streek- en Flipje museum in Tiel.
Zoals gebruikelijk verliep ook deze trip in een gezellige en positieve sfeer. De
deelnemers hebben een genoten van een interessante en leerzame middag.
5. MEDEDELINGENBLAD.
In 2018 verscheen ons mededelingenblad “Berichten uit de Midden-Betuwe” volgens
plan 3 keer.
6. WATER EN VUUR.
In het kader van de herdenking van de oorlog in de Betuwe 75 jaar geleden hebben wij
in nauwe samenwerking met de redactie van de Peperbus een zogenaamd bewaarblad
uitgegeven. Dit zeer fraai uitgevoerde blad werd in een oplage van 8000 stuks huis aan
huis bezorgd in het werkgebied van de onze Kring en in het werkgebied van de
Historische Kring Oosterhout.etc. Deze bezorging werd mede door een groot aantal
vrijwilligers van de Kring gerealiseerd. De kosten van totstandkoming an het blad
werden voor 75% gedekt door een subsidie van de gemeente Overbetuwe en de
Provincie Gelderland, De overige 25 % werden gedekt door sponsoren en een bijdrage
van de Kring.

7. GENEALOGIE.
Op dinsdagochtenden komen steeds enige leden van deze werkgroep bij elkaar om
kennis uit te wisselen en te vergroten. Er wordt gewerkt aan diverse
familiegeschiedenissen. Wij krijgen zeer regelmatig vragen om hulp van het publiek.
De leden van de werkgroep verlenen ook hand- en spandiensten bij het opzetten van
het documentatiecentrum.
8. ARCHEOLOGIE.
De werkgroep is op dit moment minder actief. Wij zijn op zoek naar een coördinator.
9. DOCUMENTATIECENTRUM.
Ook in 2019 werd verder gewerkt aan het beter inzichtelijk maken voor onderzoek en
raadpleging van onze inventaris.
Nog steeds krijgen wij een groot aantal vragen over de geschiedenis van ons
werkgebied. Meestal kunnen wij die, met de hulp van diverse leden, beantwoorden.
10. TABULA BATAVORUM.
Ook dit jaar verscheen van deze Stichting, waarvan onze Kring een van de deelnemers
is, een jaarboek dat altijd gratis aan onze leden wordt verstrekt . Dit jaar was het thema
vervoer. Ons lid Daan Viergever leverde een bijdrage.
11. TENSLOTTE.
Dit was mijn laatste jaarverslag als secretaris van onze leuke Kring. Na ongeveer 13
jaar met veel plezier dit werk gedaan te hebben, denk ik dat het tijd wordt om het
stokje over te geven. Ik doe dat in de wetenschap dat het bestuur door zal gaan op de
door de Kring ingeslagen weg. Ik wens mijn opvolgster Marie Elings succes toe. Zij
kan natuurlijk rekenen op steun bij haar werk vanuit mijn ervaring.
Herveld, maart 2020.
Ton Janssen

