3

Jaarverslag 2019
SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 JANUARI 2019
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VASTE MEDEWERKERS
Op maandagen zijn Margriet de Jong en Desiree Aantjes op kantoor aanwezig en andere dagen
telefonisch bereikbaar.
VRIJWILLIGER
Roel Wigman is, als zijn gezondheid het toelaat, ook op maandagen op kantoor aanwezig.
BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur is in 2019 , behalve in augustus , 11 keer in vergadering bijeen geweest.
LEDENVERGADERING
Op 28 maart 2019 is bij het Haute Cultuurhuis te Langerak de jaarlijkse ledenvergadering
gehouden. Alle werkgroepen presenteerden zich. De projecten Gerrit, Denkend aan Holland werden
toegelicht, evenals de ontwikkelingen rondom het medeorganiseren van de Vierdaagse
Albasserwaard. Daarnaast werd er een preview gegeven rondom de viering van 25 jaar Den
Hâneker. Nadat gastvrouw Claudia van Rooij over het ontstaan en verder ontwikkelen van het
Haute Cultuurhuis had vertelt werd deze avond afgesloten met een klassiek muzikaal intermezzo.
BESTUURSZAKEN
Het bestuur heeft in 2018 aandacht en/of uitvoering gegeven aan:
- Het bijwonen van diverse bijeenkomsten op lokaal, regionaal en provinciaal niveau is
gestaag doorgegaan in 2019. Ook werden diverse leden bezocht
- In de lokale en regionale pers was Den Hâneker regelmatig in het nieuws
- Vierdaagse Alblasserwaard is in samenwerking met Den Hâneker succesvol verlopen
- Het 25 jarig jubileum is groots gevierd. Op 11 september voor de kinderen in Het
Achterhuis te Leerdam en op 13 september in Huis Het Bosch in Lexmond met een tweetal
excursies naar keuze en een congres met als spreker Herman Wijffels. Ook werd een
voorvertoning van de natuurfilm Alblasserwaard Vijfheerenlanden gegeven. De maker is
Stijn Philips, geboren en getogen in de Alblasserwaard.
ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEDEN
Maart 2019
- Startavond van de werkgroep Plattelandstoerisme en Streekproducten. Locatie
Kuiperhoeve te Giessenburg. Presentatie Polderleven 2019.
Maart 2019
- Algemene ledenvergadering in het Haute Cultuurhuis te Langerak.
Mei/Juni 2019 - Fietsvierdaagse Alblasserwaard met Streekparade op zaterdag in Hoornaar
Okober 2019 - Stands bij de Fokveedag / Boerenlanddag
Oktober 2019 - Netwerkavond bij SVR-Camping De Victorie te Meerkerk i.s.m. gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard

WERKGROEPEN
De diverse werkgroepen zijn met diverse bestaande en nieuwe initiatieven zeer actief geweest.
TENSLOTTE
Het bestuur dankt de medewerkers, vrijwilligers, leden, sponsoren, kortom iedereen die in natura
of financieel hebben bijgedragen hartelijk. Mogen wij ook in 2020 weer op u rekenen?
Wij zien u graag bij de ledenvergadering op 31 maart 2020.
Ons motto voor 2020: TROTS OP DE STREEK

Alida Ambachtsheer
secretaris

