Jaarverslag 2018
Ook in 2018 heeft heeft het bestuur zich ingespannen om de geschiedenis van Brielle en omstreken actief onder de
aandacht te brengen.
Hierbij een kort overzicht van onze activiteiten.
Voorafgaand aan onze in april gehouden Algemene Ledenvergadering heeft de heer Frans Lugtenburg een lezing
gegeven met als titel “Vierpolders rond de jaren zestig”.
Tijdens de vergadering werden de activiteiten en de jaarcijfers aan de vergadering voorgelegd waarna decharge werd
verleend.
In juni zijn we met 38 deelnemers naar Soesterberg getogen waar buiten de tentoonstelling in het Militair Museum ook
een tijdelijke tentoonstelling omtrent Willem van Oranje viel te bewonderen. Wederom een geslaagde dag met
tevreden deelnemers.
Op de jaarlijkse markt Bruisend Brielle verzorgden wij een kraam in samenwerking met de Gidsdengroep Brielle. De
kraam werd druk bezocht en wij konden enige nieuwe leden aan ons bestand toevoegen.
In het najaar heeft de heer Bob Benschop een lezing gehouden omtrent de wederopbouwperiode van Brielle en
omstreken. Tijdens deze lezing werd door diverse leden met herkenning van feiten en foto’s gereageerd.
Een boeiend verhaal van een getalenteerd verteller.
Aan het in oktober gehouden feest ter viering van het 60 jarig bestaan van de Vereniging werd door zo’n 100 leden
deelgenomen. Het feest was een groot succes mede door de voortreffelijke quiz die door de heer en mevrouw Laroy was
voorbereid. Tijdens het feest werd een korte (ingelaste) Algemene Ledenvergadering gehouden waarbij de heer Dick
Verbeek als nieuwe voorzitter van de Vereniging werd voorgedragen en benoemd. Hij vervangt de wegens
wethouderschap afgetreden Bart van Ravenshorst. Alle leden ontvingen een speciale uitgave betreffende de Maskerade.
Na de (ingelaste) ledenvergadering wordt het bestuur (in alfabetische volgorde) gevormd door Mieke van Alphen, Ynze
Kuiper,, Ronald de Ridder(secretaris), Trudy Schipper, Gerard Snellens(penningmeester), Dick Verbeek (voorzitter) en
Betty van Viegen.
In december zag een speciale uitgave “Beste Ouders”genaamd het licht. De gemeente heeft tijdens een korte
bijeenkomst het eerste exemplaar uitgereikt aan een vertregenwoordiger uit Zuid Korea.
2018 gaf een positief resultaat van 1.000 euro. Het aantal leden bedroeg per eind december 324. Helaas hebben per 31
december 3 leden opgezegd.
Namens het bestuur, Gerard Snellens, penningmeester.

