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Notulen Jaarvergadering HKL 24 maart 2015.

Deze ledenbijeenkomst werd gehouden in het Wijkgebouw, Eilkenlaan 17A, Loosdrecht.
Het volledige bestuur van de HKL is vanavond aanwezig alsmede ongeveer 50 leden.
1. Opening. Om kwart voor acht open Ernst de vergadering. Hij deelt mee dat het
huishoudelijk gedeelte geprobeerd wordt vlot af te handelen om voldoende ruimte te
hebben voor de presentatie van het ‘Boerenboek’.
2. Notulen Jaarvergadering 25 maart 2014. Deze liggen achter in de zaal op tafel.
Zonder op- of aanmerkingen worden ze goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2014. Ook dit ligt achterin de zaal. Annet volstaat met het aanhalen van
enkele hoofdpunten. Vervolgens wordt ook dit verslag goedgekeurd.
4. Financiëel verslag 2014 en begroting 2015. Ook hiervan liggen exemplaren achter
in de zaal voor iedereen. Penningmeester, Kees Niesing, geeft een korte
samenvatting van de stand van zaken. Inhoudelijk zijn er geen bemerkingen. Wel zijn
er zorgen over de toekomst voor wat betreft de schrikbarende verhogingen van de
huur door de gemeente. Dit jaar al 60 % omhoog. Deze stijging loopt door naar een
verhoging van 128 % in 2017. Met name Adriaan Doets spreekt z’n zorg uit.
De gemeente wentelt z’n geldzorgen op deze manier op de burgers af via de
verenigingen. De voorzitter zegt dat het bestuur naar oplossingen zoekt.
5. Verslag Kascontrolecommissie. Mevr. T. Lamme en dhr. R. Hansma hebben de
kas gecontroleerd. Dhr. Hansma deelt mee dat alles keurig in orde was. Een
schriftelijke goedkeuring leest hij voor en overhandigt die aan de voorzitter.
De voorzitter verleent daarop de penningmeester décharge.
Dhr. Hansma treedt na 2 x af en Mw. Lamme staat kandidaat voor het bestuur en zal
dus ook aftreden. Twee nieuwe leden melden zich spontaan aan voor de nieuwe
kascontrolecommissie: Arie de Kloet en Annamarijke Zeldenrijk.
6. Contributie. Al jaren staat de minimale contributie op € 12,=. Het bestuur stelt voor
om dit per 1 januari 2016 te verhogen naar € 15,=. Vooral wijzend op de financiële
druk die ons te wachten staat. De vergadering stemt hiermee in.
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7. Bestuursverkiezing. Aftredend is Annet Werkhoven – Scherpel. Zij stelt zich niet
verkiesbaar. Caroline Reulen – Scherpel treedt tussentijds af vanwege gewijzigde
werkomstandigheden.
Trees Lamme is bereid gevonden zich kandidaat te stellen en het secretariaat van
hen over te nemen. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Onder applaus worden de
vertrekkende leden bedankt en ze krijgen bloemen van de voorzitter. Daarna wordt
Trees onder applaus benoemd en neemt plaats achter de bestuurstafel.
8. Rondvraag. Jan de Kloet suggereert dat het ‘Boerenboek’ misschien duurder had
gemogen. Zo’n mooi boek mag best iets meer kosten, vindt hij. De voorzitter
memoreert dat het altijd gissen blijft naar de verstandigste keus hierin. Piet Lam
denkt dat het verzenden meer kost dan het opbrengt. Henk Zeldenrijk geeft aan dat
de inschrijving ervoor nu is gesloten en dat er nu 42 exemplaren worden verstuurd.
Dit stukje omzet is nu in elk geval ook bereikt!
9. Sluiting. Slechts 5 minuten over de streeftijd (!!!) sluit de voorzitter het huishoudelijk
gedeelte van de vergadering en volgt een pauze.
10. Presentatie van het ‘Boerenboek’.
Ferry Brand neemt, als één van de redactieleden, het woord en vertelt over de
totstandkoming van het boek. Erg veel research is er gedaan met name door Tim
Timmerman. Veel foto’s hebben we ‘opgedoken’ uit onze eigen archieven en te leen
gekregen van vele families. Ook komen er uit de verzamelingen van Henk van Dijk en
Arie de Kloet. Al met al enkele jaren werk met een resultaat waar wij trots op zijn, al is
het totaal niet volledig. Dan zou het boek minstens dubbel dik zijn.
Hij overhandigt daarna het eerste exemplaar aan Frits Schoenmaker, één van de
rasechte boerendorpsgenoten die in het boek voorkomen.
Daarna neemt Cor Lam het van Ferry over. Allereerst geeft hij Ferry een pluim voor
het vele vele werk wat hij aan het boek heeft besteed en vertelt daarna, aan de hand
van getoonde foto’s, het een en ander over de boerderijen. Een aantal zaken vult
Frits aan, terugkijkend op z’n bestaan als boer in Loosdrecht. Zo moet een varken
met te weinig tepels echt naar de slacht: ze zou al haar biggen niet kunnen laten
drinken. Het vervoer van en naar het land ging met paard en wagen maar ook per
praam. De zaal werd enthousiast gemaakt voor het boek door ook te vertellen over
veevervoer, inseminatie en loonwerk. Cor eindigt met de wens dat het boek mag
bijdragen aan een betere kennis en bewustwording van onze inwoners van
noodzakelijke zaken op boerderijen, want dit loopt helaas erg terug.
Een diepgaander boek acht hij daarom niet overbodig.
Hierna bedankt Jeanet de redactieleden Ferry, Cor, Tim en Henk namens de HKL
met een zoen en een boterlammetje!
Hierna ging het boek in de handel en werden er na afloop van deze vergadering al 46
verkocht! Een heel mooi begin!
Namens het secretariaat,
Trees Lamme en Cor Lam.
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