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NIEUWSBRIEF

Nummer 51, augustus 2020

Jaarvergadering dinsdag 27 oktober 2020
Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt opgesteld, ziet het ernaar uit dat deze doorgang kan vinden
onder de volgende voorwaarden:
- met in acht nemen van de 1,5 m regel,
- vooraf aanmelden en registreren
Het in acht nemen van de 1,5 m regel betekent voor onze reguliere vergaderlocatie, de Wellevaete, dat
er naast het bestuur een maximaal aantal leden aan deze jaarvergadering kan deelnemen. In de
volgende nieuwsbrief, die begin oktober zal verschijnen, volgt de officiële uitnodiging en wordt u
nader geïnformeerd over de wijze waarop u zich kunt aanmelden. Op dat moment kenen we ook de
actuele situatie t.a.v het coronavirus en de eventueel daarop aangepaste regelgeving. Aangezien in
onze statuten geen minimum wordt gesteld voor wat betreft het aantal aanwezige leden, zal deze
vergadering doorgang vinden tenzij er weer een totaalverbod op bijeenkomsten wordt afgekondigd.
Met het uitstellen van de jaarvergadering is ook de bijdrage van Keetie van Oosten-Hage en Tineke
Fopma uitgesteld. Deze hadden we aanvankelijk ook verplaatst naar 27 oktober. De uitgebreide
oorbereiding an de ereldkampioenen an 1975 en de er achte grote belangstelling van leden en
niet leden, heeft het bestuur doen besluiten om dit nogmaals uit te stellen en wel tot februari 2021; het
tijdstip an de jaarlijkse oorjaarsle ing. We hopen dan in normale omstandigheden een olle aal
met belangstellenden te kunnen begroeten.
Vacature bestuurslid
Met het afscheid van Kees de Koning ontstaat binnen het bestuur een vacature van algemeen
bestuurslid. Nu het secretariaat door Piet Quist wordt voortgezet, acht het bestuur de kans groter dat
een kandidaat of kandidaten zich melden.
Vindt u dat de vereniging wel wat actiever mag worden door bijvoorbeeld het in het leven roepen van
verschillende werkgroepen, zoals op het gebied van genealogie, verzamelen en documenteren van
foto s, archeologie en
. lt elf maar in, dan ligt er hier een kans om dat te realiseren. Het
bestuur kan het niet alleen en zeker voor een incompleet bestuur is het een grote opgave de vereniging
aantrekkelijk te houden.
Voorlopige agenda voor de jaarvergadering
- Inloop met koffie/thee
- Welkom door de voorzitter
- Mededelingen
- Verslag jaarvergadering 2019
- Jaarverslag 2019 secretaris (reeds in uw bezit 23-04-2020)
- Jaarverslag 2019 penningmeester
- Verslag kascommissie

-

Begroting 2020
Bestuursverkiezing
Officieel afscheid van Kees de Koning die 18 jaar bestuurslid is geweest
Pauze met koffie/thee
Vertoning van en toelichting op oude foto s over een nog te kiezen thema.
Afsluiting

Webmaster
Met Ad de Graaf is de organisatie van onze vereniging verrijkt met een enthousiaste webmaster die
mooie ideeën heeft over hoe de website een rol kan spelen om een actievere vereniging te worden.
Heeft u belangstelling om hierin een rol te vervullen als webredacteur? Meld u dan aan.
Secretariaat overgedragen
In de bestuursvergadering van 30 juni 2020 heeft Kees de Koning zijn taken als secretaris
overgedragen aan Piet Quist. Op de jaarvergadering van 27 oktober wordt officieel afscheid genomen
van Kees.
De contactgegevens van het secretariaat zijn nu: Hoogstraat 10, 4691 CB Tholen, tel. 0166 603122.
E-mail: secretariaat@heemkundetholen.nl of secretaris@heemkundetholen.nl
In memoriam
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn de volgende leden ons ontvallen:
J. de Hooge, Sint-Maartensdijk
H. Nieuwenhuis, Tholen
We wensen de naasten veel sterkte.
Open Monumenten Dag 12 september
In 2020 zal de Heemkundekring geen medewerking verlenen inzake de Open Monumenten Dag. Dit
heeft alles te maken met de coronaperikelen.
Het staat de eigenaren van de gebouwen natuurlijk vrij om zelf wat te organiseren maar niet onder de
vlag van OMD omdat dit mogelijk verkeerde verwachtingen wekt.
Excursie Markiezenhof 14 november 2020
De reeds eerder aangekondigde excursie naar het Markiezenhof blijft na overleg met het Markiezenhof
en uitgaande van de huidige gedragsregels op de geplande datum staan.
Normaal zouden e dan ook de inschrij ing k nnen openstellen olgens de regel je bent aangemeld
als je hebt betaald .
We k nnen ons oorstellen dat denkt: 14 no ember is nog er eg, d s ik acht nog e en af . De
organisatie moet echter wel inzicht hebben in de mate van belangstelling om de plannen af te ronden.
Daarom vragen we u, als u voornemens bent aan deze excursie deel te nemen, dit uiterlijk 15 sept. aan
het secretariaat kenbaar te maken. Bij voorkeur per e-mail maar telefonisch kan ook. Hieraan zit nog
geen betalingsverplichting. In de volgende nieuwsbrief vindt u dan informatie over de definitieve
aanmelding.
Programma excursie Markiezenhof 14 november 2020
10.00 Ontvangst met koffie/thee en iets erbij.
-- Eerste deel begeleid museumbezoek:
groep A het Markiezenhof, groep B de nieuwe tentoonstelling Koele Wateren.
-- Lunch
-- Tweede deel begeleid museumbezoek:
groep B het Markiezenhof, groep A de nieuwe tentoonstelling Koele Wateren.
Vervoer op eigen gelegenheid / samen rijden met bekenden.
Kosten:
Leden met museumjaarkaart 11,50, onder m se mjaarkaart 20,00
Niet leden met museumjaarkaart 20,00, onder m se mjaarkaart 28,50

