JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2020.
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het "coronajaar", het jaar van de lock-down en allerlei
beperkingen om COVID-19 buiten de deur te houden. Hierdoor konden wij geen enkele
bijeenkomst organiseren en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en excursie moesten worden
uitgesteld. Gelukkig bleek dat het merendeel van de leden hier alle begrip voor had, waarvoor
onze dank.
Ton Janssen hee in het voorjaar zijn bestuurstaken als secretaris neergelegd en is opgevolgd door
mij, Marie Elings. Wij danken Ton hartelijk voor zijn enorme inzet en het bestuur hee hem het
boek "Biljoen" overhandigd waar hij erg blij mee was. Aan zijn vrouw, die hem vaak hielp en hem
soms moest missen, is een boeket rozen aangeboden.
Het bestuur hee in 2020 twee keer vergaderd, minder vaak dan gebruikelijk.
In ons documenta ecentrum in de bibliotheek in Ze en hebben wij ruimte genoeg om anderhalve
meter afstand te houden. Er is dan ook gewoon doorgewerkt door een aantal vrijwilligers op de
dinsdag- en donderdagochtenden. Het ordenen van allerlei aanwezige gegevens zoals foto's,
krantenknipsels e.d. vordert gestaag. Verder wisten verschillende mensen ons te vinden met
vragen, zowel per e-mail als persoonlijk.
Er is in 2020 een viertal nieuwsbrieven verschenen, waaronder een nieuwsbrief met als bijlagen de
jaarstukken van 2019 omdat we geen Algemene Ledenvergadering konden houden.
Voor de werkgroep archeologie zoeken we nog steeds een coördinator.
In november verscheen het jaarboek van de S ch ng Tabula Batavorum. Deze keer was het thema
"Belevenissen in oorlogs jd". Een extra dik nummer met o.a. een bijdrage van het Belgische
Gerardimon um, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. Blijkens de vele reac es
werd dit nummer erg gewaardeerd.
Droevig is dat wij afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van onze leden de heren
J. Bosch, S. Hoekstra, H.A. van Kesteren, H. Kielstra, A.K. Minks alsmede mevrouw W.A. Tap-van
Steenbergen.
Wij heten als nieuwe leden welkom: de heer en mevrouw D. Doeze Jager-IJlstra, mevrouw H. Hofs
en de heren A. Schoneveld en E. Bruinvis.
Tenslo e: mijn eerste jaar als secretaris zit erop. Ik hoop het volgende jaarverslag "live" te kunnen
doen met een verhaal over de lezingen en de excursie die gepland staan.
Marie Elings

Andelst, maart 2021
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