Jaarverslag 2017
Nieuwjaarsreceptie:
Zaterdag14 januari werd voor medewerkers van onze HKL de nieuwjaarsreceptie gehouden in ‘t
Drieluik’. We hebben een mooie start van het jaar gehad onder het genot van een hapje en een
drankje, ondanks alle gezondheidsproblemen die velen bezighielden.
Algemene Ledenvergadering:
Deze werd gehouden op dinsdag 28 maart 2017. Aanwezige bestuursleden: Ernst Kasteleijn,
Trees Lamme, Henk Zeldenrijk, Henk van Dijk en Kees Niesing.
De notulen van de jaarvergadering 2016 en het jaarverslag over 2016 werden goedgekeurd
Kascontrolecommissie: De stukken over 2016 waren nagelopen door Arie de Kloet en Rut van
Henten. Zij adviseerden de vergadering ze goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen.
De vergadering stemde hiermee in. Arie trad af en Willem Hein Vunderink volgde hem op.
Bestuursverkiezing: Aftredend waren Henk van Dijk, om gezondheidsredenen, en Kees
Niesing. Arie de Kloet en Klaus Eckardt werden door de vergadering op hun plaatsen gekozen.
Bestuur en secretariaat:
Het bestuur heeft in 2017 zes keer vergaderd. Met werkgroepen en redactie werd twee keer
vergaderd. Daarnaast waren 3 commissies actief vanwege ‘De Magneet’: verbouwing, verhuizing
en opening/lustrum. Deze groepen hebben menige bespreking gehad om het hele proces in
goede banen te leiden. Onze voorzitter, Ernst Kastelein, was bij alle besprekingen en
onderhandelingen als een spin in het web.
Ook Trees Lamme, Ferry Brand en Henk Zeldenrijk hebben, naast hun vele gebruikelijke taken,
bergen extra klussen verstouwd. Al die extra zaken rondom onze verhuizing zijn tot een goed
einde gebracht door teamwerk. Want dankzij de overweldigende inzet van ook ‘al die anderen’ is
de verhuizing een feit en zitten we nu in ons nieuwe clubhuis ‘De Magneet’!
Op 31 december 2017 stonden er 581leden ingeschreven, waarvan 6 ereleden.
In de loop van het jaar zijn ons helaas weer leden ontvallen. Naast alle anderen willen we hier
Adriaan Doets apart vermelden. Jarenlang was hij voor ons dorp de HKL! De overweldigende
belangstelling bij z’n uitvaart bewees dat velen hem zullen missen! Adriaan nogmaals BEDANKT!
Naast het wegvallen van leden waren er ook aanmeldingen. Het aantal nieuwe aanmeldingen
was echter niet in evenwicht met de natuurlijke teruggang. Ons ledental is nu 589 + 6 ereleden.
Met 22 historische verenigingen en andere instellingen in de regio hadden we ruilabonnementen.
Kwartaalblad:
In 2017 zijn weer vier periodieken uitgegeven, samen 188 blz. Het blad biedt ons kansen om de
verenigingsband ook zo levend te houden!
Activiteiten:
Trees Lamme werd 25 april in Het Drieluik overvallen door het College van B & W en vele
bekenden. Ze werd benoemd tot lid in de Orde van Orange Nassau! Haar opvallend warme
betrokkenheid en ongebreidelde inzet voor kerk, jeugdwerk en HKL werden met name geroemd.
Op 12 juli hebben we het jaarlijkse vrijwilligersuitje ‘gevierd’ met een barbecue in De Magneet.
Woensdag 30 augustus: Tijdens de Nootwegjaarmarkt stonden we weer met een kraam waar
we velen hebben ontmoet. We scoorden 3 nieuwe leden en onze kwis had veel aftrek!
Met de Sijpekerk en Sypesteyn was er regelmatig een goede samenwerking.

Woensdag 8 november:
Onze traditionele dia-avond in de Gereformeerde Kerk werd op een mooie manier samengesteld
en gepresenteerd door Arie de Kloet.
Presentaties bij de Beukenhof:
Adriaan Doets moest hiervan in maart afscheid nemen vanwege z’n ziekte. Helaas is hij vrij kort
daarna overleden.
Sinds mei hebben Cor Lam en Trees Lamme, in het Hoftheater van ‘De Beukenhof’, de
verzorging van de maandelijkse middag voor de bewoners op zich genomen.
Met verhalen, oude voorwerpen en filmbeelden worden de geheugens van de bezoekers
geprikkeld. Historie is de rode lijn.
Het enthousiasme van vele bewoners geeft ons inspiratie om dit voort te zetten!
Interviews:
Hiermee houden Jan de Kloet, Cor Lam en Arie de Kloet zich bezig. We zijn heel blij met het
aanbod van een vrijwilliger om interviews te komen helpen uitwerken.
Website en Facebook pagina HKL:
Deze informatiebronnen blijken steeds meer bezoek te krijgen! De positieve reacties en
discussies rond de geplaatste oude foto’s toont aan dat ook deze in een behoefte voorziet.
Aankondigingen bereiken de bezoekers zo ook snel.
Menselijk ongemak.
Binnen onze werkgroepen waren er dit jaar bij verschillende leden zorgen over hun gezondheid.
Gelukkig mochten de meesten daarna ook weer een verbetering ervaren! Ook de leeftijd van
menigeen drukt langzaamaan z’n stempel. Vanwege deze verminderde mogelijkheden is onze
werkgroep op zoek naar enthousiaste aanvulling!!
In Drieluik en Magneet:
In 2017 is er op woensdagen door medewerkers weer veel aandacht geweest voor fotograferen
en inschrijven van schenkingen van materialen en foto's, het bijhouden van het knipselarchief en
mappen met gegevens over personen, bedrijven e.d. Hoe meer het jaar vorderde hoe meer de
verhuizing z’n stempel op de activiteiten drukte. Drie verhuismaanden tijdens vakanties en toch is
een geweldige klus geklaard samen!
In ons nieuwe clubhuis was het kantoordeel weer snel te gebruiken en gingen de gewone dingen
weer verder. De indeling en aankleding van de rest van het gebouw vroeg meer tijd. Daar kon de
opening niet op wachten. Dat is gevierd in combinatie met ons 45 jarig jubileum met Ds. De Mol.
Daarna hadden we weer de gebruikelijke inloop van belangstellenden, velen wisten de HKL ook
hier te vinden. Gewoon voor een praatje, vragen, aanschaf van boekjes. Er waren ook
verrassende bezoeken met schenkingen! 2017 was voor allemaal een druk, enerverend en
geweldig jaar! De warme medewerking uit alle hoeken van Loosdrecht, op heel veel manieren,
heeft ons weer extra moed gegeven om, nu vanuit De Magneet, verder te gaan met het veilig
stellen van historische gegevens van ons dorp voor ons dorp!
Trees Lamme en Cor Lam
(6 februari. 2018)

