Historische Kring Benthuizen
JAARVERSLAG 2021
Het verslagjaar 2021 is grotendeels bepaald door de maatregelen om de COVID besmetting
te minimaliseren.
Vanaf maart 2020, het begin van de pandemie, is de Oudheidkamer ‘de Negen Turven’ ook in 2021 het
gehele jaar voor publiek gesloten en de Winkel van Sinkel is slechts enkele perioden open geweest
(met in acht nemen van de voorgeschreven beperkende maatregelen)
In 2021 zijn geen activiteiten geweest, geen Nieuwjaarsbijeenkomst, geen Koningsmarkt, geen
Monumentendag, geen Kerstinloop
Wel konden we in oktober nog onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Hoeksteen
organiseren
De communicatie met de leden is voor zover als nodig gedaan via e-mail of Facebook>
De periode dat de Oudheidkamer was gesloten is gebruikt om onderhoud te plegen en de inrichting
ervan te veranderen.
Dit was mogelijk door schenkingen van leden van diverse meubelstukken
Van oud burgemeester Verbree hebben we de burgemeestersstoel gekregen. Uit de nalatenschap van
een Benthuizense familie kregen we een prachtige antieke, bewerkte tafel, een mooie vijf armige
hanglamp en een regulateur (een hangende klok met een Big-Ben slagwerk). die nu onze koffiekamer
sieren.
Van de gebr. van Gaalen kregen wij veel oude landbouw gereedschappen die wij in een
buitenpresentatie gaan presenteren. En in de vaart naast de oudheidkamer is een 'Boenstoep"
geplaatst.
De deelname aan de sponsoractie van Plus Verheul leverde een mooi bedrag op waarvan we in 2022
een nieuwe stoelenberging op het Molenplein hebben kunnen plaatsen
Ledenverloop
Op 1 januari 2021 waren er 426 leden, in 2021 hebben zich 15 nieuwe leden aangemeld, 7 leden zijn
overleden, 11 leden hebben bedankt voor het lidmaatschap en 3 leden zijn afgevoerd vanwege het feit
dat na diverse aanmaningen de contributie niet is betaald.
Het aantal leden per 31 december 2021 is als gevolg van deze mutaties verminderd tot 420
We sluiten weer een bijzonder jaar af, als gevolg van de maatregelen konden we voor de leden geen
activiteiten organiseren. Toch zijn we als Vereniging in stand gebleven doordat bestuursleden en een
aantal vrijwilligers steeds weer bereid waren de schouders eronder te zetten.
Hopelijk keren we weer snel terug naar het ‘oude normaal’
.

Secretariaat:
Historische Kring Benthuizen
Postbus 33
2730 AA Benthuizen

Internet:
Bankgegevens:
www.historischekringbenthuizen.nl Rabobank
E-mail:
NL13 RABO 0307 2564 13
info@historischekringbenthuizen.nl

