
Jaarverslag secretaris 
 
Ook 2018 is weer in de geschiedboeken bijgeschreven. Alhoewel bijgeschreven? Wordt er eigenlijk 
vandaag de dag nog wel geschreven of duimen we op onze telefoontjes alleen nog maar appjes? En 
wat wordt daarvan nog opgeslagen in archieven? In onze historische vereniging maken we van elke 
vergadering nog een papieren verslag, zetten daar handtekeningen onder van de secretaris en de 
voorzitter en bergen dat op in een archiefmap. Heel ouderwets. Hoeveel verenigingen doen dat nog? 
Als ik lees dat de provincie Noord-Holland niet in staat is om de 50.000 (!) mailtjes die er zijn 
rondgegaan over de ontwikkeling van industrieterrein Distriport te overhandigen aan de tegenpartij 
in een rechtszaak, dan denk ik “en over 100 jaar dan?”. Wat vinden we daar nog van terug in de 
archieven? De tijd zal het leren. Bemoedigend is in ieder geval dat alle oude overeenkomsten en 
charters vanaf 1300 nu digitaal zijn te raadplegen bij het Nationaal Archief. Die zijn indertijd gewoon 
met de hand geschreven op perkament en van een officiële zegel voorzien, nog steeds goed leesbaar 
(als je een cursus oud-schrift lezen hebt gevolgd) en nu dus gedigitaliseerd. 
 
Het jaar werd weer afgesloten met de presentatie van het jaarboek op 21 en 22 april. De presentatie 
werd dit jaar gehouden in het Museum Jan Duim bij Nico Boots. Het eerste jaarboek werd aan de 
onlangs uit ons bestuur vertrokken secretaris Nico Boots overhandigd. Dit vanwege zijn inzet voor 
onze stichting en voor het beschikbaar stellen van zijn museum voor de ontvangst van de donateurs. 
Er kwamen ca. 60 mensen hun jaarboek ophalen en hun donatie voor het volgende jaar afdragen. 
Verder zijn er dit jaar geen activiteiten ontplooid. 
 
Op dit moment zijn er 214 donateurs ingeschreven, het aantal loopt gestaag terug door verhuizingen 
en overlijden. Nieuwe bewoners worden benaderd om donateur te worden. Met 22 andere 
historische verenigingen worden periodieken uitgewisseld in het kader van ruildonateurschap. Het 
afgelopen jaar zijn ons de volgende donateurs ontvallen: Wil Bruin-Vink uit Midwoud (eind 2017), G. 
Donker uit Bergen, Am Smit uit Wervershoof en onlangs nog Guurtje Jongert-Clay uit Westwoud (de 
oude kleuterjuf).  Ook is Truus Böhler-Weeder in 2018 overleden, zij was al een aantal jaar geen 
donateur meer. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
 
In 2018 zijn er zes bestuursvergaderingen gehouden. De eerste vergadering van het nieuwe jaar had 
een bijzonder tintje door het afscheid van Nico Boots als bestuurslid en secretaris. In het jaarverslag 
van vorig jaar beschrijft hij hoe hij dit ervaren heeft. Ondergetekende heeft het secretariaat 
overgenomen en het penningmeesterschap overgedragen aan Jolanda Schooneman. Voor de 
vacature die Nico achterliet in ons bestuur zijn wij nog op zoek naar een geschikte kandidaat. 
 
Ook dit jaar konden we weer een beroep doen op de vaste mensen. Maarten Groot die de 
vormgeving voor ons jaarboek verzorgt. Ton Antes die het fotoarchief beheert en de foto’s opknapt, 
voor de website scant en digitaal archiveert. Agnes Krijnen als webmaster van onze website die 
uitblinkt in overzichtelijkheid en toegankelijkheid. Voor het zoeken in de fotobank maken we gebruik 
van het ZCBS-fotobeheer systeem en zijn we aangesloten bij de stichting ZCBS. Wij prijzen ons 
gelukkig dat we ieder jaar weer een beroep op deze vrijwilligers mogen doen. 
 
Het werk aan het jaarboek 2018 is begonnen eind april bij de presentatie van het jaarboek 2017. Het 
jaarboek 2018 is vrijwel gereed. Hierna wacht ons een nieuwe uitdaging om weer een jaarboek vol te 
schrijven met de geschiedenis van Hauwert en de Hauwerters. Mocht u zelf een leuk onderwerp 
weten of een historisch verhaal hebben over uw familie, uw huis of uw bedrijf, dan kunt u bij ons 
naar de mogelijkheden van publicatie in het jaarboek informeren. 
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