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Na het coronajaar 2020 hoopten we in 2021 weer volop te kunnen gaan draaien. Dat is niet 

gelukt. Nu hebben we onze hoop gevestigd op 2022, ons jubileumjaar. Het zou mooi zijn als al 

onze plannen dan wel gerealiseerd zouden kunnen worden……. 

 

Bestuur 

Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld: 

Piet Glas, voorzitter en tevens voorzitter werkgroep Behoud oude grafzerken; Theo Volkers, 

secretaris; Tineke Sneekes-Wijnker, penningmeester; Nettie Wezelman, lid en tevens 

voorzitter 2 werkgroep; Anita Bobeldijk, lid en tevens bestuurslid Zijper Museum; Marga 

Mars-Pauw, lid en tevens voorzitter 1 werkgroep. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur is driemaal bijeen geweest voor een bestuursvergadering (10 juni, 17 augustus, 

13 oktober); deze vergaderingen werden gehouden in de vergaderruimte van de fa. Sneekes. 

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur eenmaal apart vergaderd op 18 februari. 

De voorjaarsvergadering kon niet ‘live’ gehouden worden. Net als in 2020 hebben we de 

leden gevraagd op afstand akkoord te gaan met onze voorstellen. Van 35 leden kwamen de 

formulieren retour. Zij gingen akkoord met de herbenoeming van Piet Glas als voorzitter en 

van Anita Bobeldijk als bestuurslid; de jaarverslagen 2020 werden goedgekeurd evenals de 

begroting 2021. De kascommissie, bestaande uit Dirk Roozing en Jeannette Wolzak, heeft de 

boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 

De najaarsvergadering kon door een verplaatsing naar de middag gelukkig wel doorgaan. In 

de zaal van De Jonge Prins mocht voorzitter Glas 57 belangstellenden welkom heten. Tijdens 

het korte bestuurlijke gedeelte presenteerde de penningmeester de begroting 2022. Daarbij 

was een voorstel om de contributie met € 2,50 te verhogen. Op voorstel van de aanwezige 

leden werd besloten hier een verhoging van € 5,-- van te maken, zodat de contributie met 

ingang van 2022  € 25,-- per jaar zal zijn. De begroting 2022 werd na deze aanpassing 

goedgekeurd. Tijdens het 2e deel van de vergadering hield Ad van Liempt een interessant 

betoog naar aanleiding van zijn boek “1945 De afrekening”. 

 

Leden 

Het aantal betalende leden per 01-01-2022 is 433, een afname van 15 ten opzichte van vorig 

jaar. Daarnaast zijn er 33 niet-betalende leden (2 ereleden, 31 zusterverenigingen en andere 

instellingen, zoals bijv. de basisscholen). 

 

Activiteiten 

Door corona konden er weinig activiteiten doorgang vinden. Gelukkig was het in het najaar 

net mogelijk om de cursus Voorouderonderzoek te organiseren. Met 10 leergierige 

deelnemers en 2 enthousiaste ‘leraren’ (Arnold Romeijnders en Henk Katuin) werd de cursus 

een succes. 

Het bestuur en werkgroep hebben voorbereidingen getroffen voor de viering van ons 40-jarig 

jubileum in 2022. 

De ad hoc werkgroep Behoud Oude Grafzerken is dit jaar actief geweest met de 

gemeentelijke begraafplaatsen in Petten en Sint Maartensbrug. Fase 1 van Sint Maartensbrug 



is met succes afgerond, het rapport over Petten is inmiddels ingediend en in behandeling bij 

de gemeente. Er zijn met de gemeente enkele goede afspraken gemaakt. 

De werkgroep heeft inmiddels ook de besturen van de katholieke begraafplaatsen in 

Burgerbrug en ’t Zand benaderd voor overleg. 

 

Werkgroep 

De werkgroep, voor het eerst niet onder leiding van Ineke van Stuijvenberg, heeft dit jaar ook 

weinig kunnen doen door de maatregelen rondom corona. Voor wat er wel kon verwijs ik naar 

het verslag van de werkgroep.. 

 

Z.H.B. 

De redactie bestond ook dit jaar uit Riky Hijink, Jaap v.d. Ploeg en Jan Prij. 

Zij hebben weer 4 lezenswaardige uitgaven verzorgd. 

 

Tenslotte 

Op 21 april 2021 overleed onze mede-oprichter en erelid Piet Morsch. Wij gedenken hem in 

dankbaarheid. 

 

 

Namens het bestuur, Theo Volkers, secretaris 


