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Jaarverslag 2019 Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" 
 
 
Bestuur 
In 2019 nam het bestuur afscheid van Harry de Wit die gedurende 15 jaar deel uit maakte van het 
bestuur waarvan de langste tijd als penningmeester. Hij werd opgevolgd door Ronald Verhulst. 
In april overleed ons oud-bestuurslid Durk van de Veen. De vereniging heeft op gepaste wijze hieraan 
aandacht besteed. 
Het bestuur kwam gedurende het jaar 6 keer ter vergadering bijeen. En tussen deze vergaderingen door 
kwam het bestuur enkele malen bijeen om zaken voor te bespreken of een verenigingsklusje te klaren. 
Ook werd contact onderhouden met het bestuur van Museum Tromp’s Huys. 
 
Activiteiten 
Op zaterdag 23 maart vond de prijsuitreiking van de expositie Vlielander Amateurs 2018-2019 plaats in 
Museum Tromp’s Huys. Hier ontving Ina Kuiper uit handen van burgemeester Tineke Schokker de Betzy 
Akersloot-Berg legpenning, speciaal ingesteld door de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" 
voor de winnaar van de expositie Vlielander Amateurs. 
 
Op 30 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Enkele leden bezochten deze vergadering in de 
bibliotheek van Vlieland. Na afloop van deze vergadering gaf Stoffel Foppen een korte voordracht 
waarbij hij een inkijkje gaf in de werkwijze van de Begrafeniscommissie. 
 
Op 18 juli bracht het bestuur een werkbezoek aan het bestuur van Cultuurhistorische Vereniging 
Schylge myn Lântse op Terschelling. Hierbij werden de banden tussen beide verenigingen 
aangehaald en werden er verschillende onderwerpen besproken die leven bij beide vereni-
gingen. Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de Tigerstelling van de Stichting 
Bunkerbehoud Terschelling. 
  
Op zaterdag 7 december werd de expositie Gasten Schilderen Vlieland 2019-2020 geopend in Museum 
Tromp’s Huys. De expositie loopt tot 28 maart 2020. 
 
Ledenbestand 
Ons, over het algemeen vergrijzende, ledenbestand nam ook over het jaar 2019 verder af. Hadden we 
op 1 januari 2019 nog 281 leden, door overlijden en opzegging bedroeg het ledenbestand het jaar op 31 
december 269 leden. 
 
Verenigingsblad 
Onze vereniging bracht ook dit jaar in de maanden maart, juli en november weer drie reguliere 
nummers uit van ons verenigingsblad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt. Het bestuur dankt eenieder die 
hieraan heeft bijgedragen hartelijk voor hun bijdrage. 
 
Vlieland, 1 maart 2020 
 
 
 


