NIEUWSBRIEF

1 april 2019
Uitgave: 2019-02
Beste leden,
Hierbij ontvangt alweer de 2e nieuwsbrief met daarin naast informatie ook de uitnodiging voor
de Algemen Ledenvergadering.
Algemene Ledenvergadering 25 april 2019
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 25 april 2019 om 19:30 uur.
Locatie: zaal Hotel Dekkers in Ossendrecht. De zaal is geopend vanaf 19:00 uur.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen.
3. Vaststellen notulen van de ALV van 14 juni 2018.
4. Jaarverslag over 2018 door de secretaris.
5. Jaarrekening over 2018 door de penningmeester.
6. Verslag van de kascontrolecommissie en verlening decharge. De commissie bestaat uit
de heer Edy Minnebach en mevrouw Franka Stoutjesdijk.
7. Verkiezing leden kascontrolecommissie. De heer Minnebach is aftredend.
8. Begroting 2019, inclusief vaststelling contributie ingaande 1 juli 2020.
9. Bestuur. We nemen afscheid van Frans Klaassen en Jan Luysterburg. John Mathijssen is
regulier aftredend en herkiesbaar.
10. Rondvraag.
11. Sluiting
Indien u nog vóór aanvang van de vergadering de stukken wilt doornemen, dan verzoeken wij u
tijdig aanwezig te zijn. Vanaf 19:00 uur heeft u de mogelijkheid tot inlezen.
De stukken (notulen/jaarverslag/jaarrekening/begroting) zijn vanaf 10 april 2019 te bekijken via
onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl). Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in zowel het
heemkundig streekmuseum Den Aanwas als in heemhuis ’t Kwartier, vanaf 10 april 2019.
Aanpassing website
Met ingang van dit jaar hebben we op onze website een kalender staan. Hierin kunt u informatie,
zoals locatie en tijdstippen, vinden van alle activiteiten van uw heemkundekring.
Een overzicht van alle activiteiten staan in de 1e nieuwsbrief van dit jaar. Deze is ook op onze
website terug te vinden.
Museum Den Aanwas
Vanaf 7 april 2019 tot en met 27 oktober 2019 is Museum Den Aanwas, inclusief de
thematentoonstelling, iedere 2e en 4e zondag van de maand tussen13:30 en 16:30 uur geopend
voor publiek. De toegang is gratis, zowel voor leden als niet-leden. Daarnaast is het museum voor
groepen op aanvraag geopend. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding. Zie onze website
(www.hkk-zuidkwartier.nl) voor de tarieven en contactpersonen.
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Doorlopende activeiten
Elke maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur bent u van harte welkom in ’t Kwartier, het
heemhuisje aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide, om eens lekker bij te kletsen. Tevens is dat
het geval met de ‘Buurtmorgen’ op elke eerste zondag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur.
Loop gerust een keer binnen.
Elke vrijdagmddag van 14:30 tot 16:30 uur kunt u in de bibliotheek te Hoogerheide onze
heemhoek bezoeken en daar allerlei documenten inzien en raadplegen.
Heemtuin
Het bestuur heeft op advies van een deskundige jury Roel
de Dooij Tuin- en landschapsontwerp uitgekozen om de
heemtuin weer in ere te herstellen. Door Tuinverzorging
Kees Goris worden een aantal Prunus Goris Gold
geleverd.
Binnenkort wordt de tuin aangeplant en feestelijk
geopend. In de media zal er hopelijk weer de nodige
aandacht aan besteed worden.

Vrijwilligers gezocht
We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers, die de vereniging helpen met o.a. de inrichting
van het museum, het geven van rondleidingen. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met
één van de bestuursleden. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de laatste pagina
van de Tijding.

Namens bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier
Jan Luysterburg, voorzitter
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/
https://www.facebook.com/hetzuidkwartier
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