Evaluatie van het afgelopen jaar door de voorzitter:
Het aantal leden per 1-1-2014 is 685.
Een jubileumjaar: de vereniging bestond 35 jaar en De Kroniek 30 jaar.
400 jaar Grafter Raadhuis is een prachtige manifestatie geweest en de jubileumKroniek “ HELDERRODE STENEN – vier eeuwen Raethuys van Graft “ een geweldig
boekwerkje van Fred Hoek en Herman Meddens.
Onze activiteiten in 2013: een prachtige voorjaarswandeling in Enkhuizen ( helaas
weinig deelnemers door slecht weer en te ver? ).
Excursie Utrecht en Gouda; een bezoek aan de houtzaagmolen “De Ster” en een
wandeling door het centrum van Gouda o.l.v. gidsen. Alsmede een bezoek aan de
Sint Janskerk met de schitterende ramen en een scratch-koor. Kortom een groot
succes!
De najaarslezing door dhr. Dirk de Vries in de Rijper Eilanden met als titel
“Calamiteiten”. Helaas een klein gehoor?
Wat vindt de zaal van de activiteiten? Een korte, maar wel duidelijke discussie
ontstaat over de te volgen strategie. Wel zo doorgaan, maar de activiteiten via
e-mails extra benadrukken als herinnering. Een databank zal worden aangelegd om
dit te bewerkstelligen. Het gehoor wordt vriendelijk verzocht om na de vergadering
het mail-adres op de presentielijst te vermelden.
Met het museum vindt regelmatig overleg plaats, deelname aan de bestuursvergadering en overleg over het beheer en toegankelijkheid van de foto collectie.
De Kroniek wordt op mooie wijze en met veel inzet door Eric Berkhout en Jos Twint
samengesteld. Wij zouden graag meer kopij opnemen van de woonkernen Driehuizen
en Zuid-Schermer, Schermerhorn en Grootschermer. Wie oh wie heeft verhalen die
voor ons lezerspubliek interessant zijn? Wij houden ons gaarne aanbevolen.
De kosten van het verzenden van De Kroniek stijgen voortdurend, ondanks de
inspanningen van vele vrijwilligers die De Kroniek op het Schermereiland
rondbrengen ( zie ook punt 7 van de agenda ). We hebben door omstandigheden het
decembernummer met een gekleurde voorplaat uitgegeven. De vergadering is
positief over het effect, maar het heeft duidelijk gevolgen voor de financiële positie.
Het advies luidt om dat eens per jaar te doen en de feestdagen lijken daarvoor een
goed moment.
Onze archiefcommissie, bestaande uit Cora, Fred en Paul, zijn iedere woensdagochtend aan het werk in het raadhuis van Graft, maar er is weinig tot geen aanloop.
Er zijn nu goede ervaringen met het Ad lib systeem om de foto’s te beschrijven en het
archief wordt verder opgeschoond.
Werkgroepen: in West-Graftdijk functioneert de werkgroep op een laag pitje en in
Schermerhorn is de werkgroep in ruste na jarenlange activiteiten m.n. voor de Grote
Kerk. De nieuwe werkgroep Driehuizen, bestaande uit Cora Ney-Bruin, Piet Dinkla,
Han Schermerhorn en Tanja Schermerhorn, is actief het verworven archief Kregel aan
het ordenen.

Het aantal vrijwilligers stijgt! Heel veel dank aan een ieder.
M.n. Jan Groenewold voor het beheer van de ledenadministratie, en etikettering van
De Kroniek. De makers van De Kroniek Eric Berkhout en Jos Twint. Allen die betrokken
zijn bij het verzendklaar maken en rondbrengen, onlangs hebben zich drie nieuwe
rondbrengers gemeld, dat betekent dat de onkosten tijdelijk zijn verminderd.
Een Chris Spee die ons bijstaat met de ICT.
Michèle Tromp, sinds vele jaren onze reisleidster en dat naar volle tevredenheid.
En onze bestuursleden die veel werk verzetten.
Vrijwilligersbijeenkomst 2013 in Museumgemaal Heerhugowaard met een lezing van
Henk Kauw en een hapje en een drankje in Grootschermer.
Jaarverslag 2013: ( zie ook evaluatie 2013 )
Het bestuur bestond uit Bertha van der Steen, penningmeester, Martin Dalenberg,
Secretaris, Fred Hoek, archivaris, Paul Schouten, archief, Eric Berkhout, redacteur De
Kroniek en Weyert de Boer, voorzitter.
De nieuwe website is, zoals reeds vermeld, nog niet operationeel. Francoise van
Essen heeft hiervoor een nieuw ontwerp gemaakt. De basis teksten zijn gereed en de
foto’s voor plaatsing worden uitgezocht.
Er is zeer regelmatig contact geweest met het Regionaal Archief Alkmaar en enkele
leden hebben deelgenomen aan studiemiddagen.
Fred Hoek en Cora Ney volgden een cursus oud Nederlands schrift.
Ook heeft het bestuur contact met de Historische Vereniging Alkmaar vanwege de
Komende fusie van onze gemeente met Alkmaar en Schermer.
De voorjaarslezing werd in 2013 gehouden door onze juist afgetreden secretaris,
Kroniek redacteur Dick Mantel over de Mijzen en de Eilandspolder in vroeger tijden.

