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Beste leden, 
 
Hierbij ontvangt u de jaar met nieuws over het reilen en zeilen van uw vereniging. Op het 
moment van schrijven leven we nog altijd in onzekerheid over hoe het gaat aflopen met de 
pandemie, die door het COVID-19 virus is veroorzaakt. Als vereniging hebben we dit jaar niets 
kunnen organiseren zoals u ook in de voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen lezen.  
 
Wat we gelukkig nog steeds kunnen voortzetten is het vullen van onze periodiek, de Tijding, 
waarvan u hierbij alweer de derde en laatste uitgave van 2020 ontvangt.  

 

Coronavirus treft ook de heemkundekring 
Het bestuur hoopt dat u en uw naasten persoonlijk leed 
als gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk 
bespaard is gebleven. Om dit zo te houden, hechten we 
daarom nog steeds grote waarde aan het opvolgen aan 
de richtlijnen, uitgegeven door het RIVM of de instructies 
van overheden.  

 

Vrijwilligersmiddag, november 2019 afgelast 
Zoals u vorige keer al heeft kunnen lezen is 
onze ‘traditionele’ vrijwilligersmiddag 
afgelast. Ondanks het feit dat we dit jaar 
niets hebben kunnen organiseren willen we 
toch onze vrijwilligers niet vergeten en dat 
willen we doen met een eindejaarsattentie. 
Wat dat is blijft uiteraard nog even een 
verrassing.   

 

 

 

Fotoarchief gaat digitaal → Werkgroep is van start gegaan  
De werkgroep voor het digitaliseren van het fotoarchief is inderdaad 
van start gegaan, maar niet met de snelheid die we gewenst hadden. 
Dat heeft niets te maken met de inzet en enthousiasme van de 
werkgroepleden, maar met het feit dat ook hier het coronavirus ons 
behoorlijk dwarszit. We hebben niet de dingen kunnen organiseren 
zoals we gewild hadden.  
Dit neemt niet weg dat we vastberaden doorgaan, maar dan met wat 
kleinere stappen met het uiteindelijke doel, het kunnen publiceren van 
ons fotoarchief op onze website. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.libelle.nl%2Fmensen%2Fcoronavirus-symptomen%2F&psig=AOvVaw1UUXNFnyzCjzJtouC5LnzM&ust=1584370869460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLit08rfnOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Algemene Ledenvergadering doorgeschoven naar 2021 
Vanwege de beperkende maatregelen is er dit jaar geen 
Algemene Ledenvergadering. Deze beperkende maatre-
gelen laten het niet toe om fysiek bij elkaar te komen en uw 
bestuur is van mening dat we geen digitale vergadering 
hiervoor moeten opzetten. Zodra het mogelijk is om in 2021 
bij elkaar te komen, zal een vergadering worden 
uitgeschreven, waarbij zowel 2019 als 2020 wordt 
besproken. Heeft u in de tussentijd vragen, schroom niet, 

maar neem contact op met één van de bestuursleden.  
 
Er zal binnenkort al wel een jaar- en financieel verslag op de website geplaatst worden met de 
resultaten van 2019.  

 

Rabo ClubSupport 2020 → Bedankt voor uw steun 
De stemmen zijn geteld en dit heeft geresulteerd in een mooi 
eindbedrag van € 537,59 voor uw heemkundekring. Aan de Stichting 
Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek (SBECZ) wordt binnenkort 
een bedrag van € 108,35 overgemaakt. 
 
De besturen danken iedereen die hier een steentje aan heeft 
bijgedragen.  

 

 

Bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier 
 
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/ 
https://www.facebook. com/hetzuidkwartier 
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