Cultuur Historische Vereniging
Eylandt Flielandt
Lutinelaan 30, 8899 BE Vlieland
Telefoon: 06-28768060
E-mail: secretaris@chv-vlieland.nl
Web: www.chv-vlieland.nl

Jaarverslag 2017 Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt

Bestuur
Bestuurlijk gezien was 2017 een rustig jaar: er vonden geen mutaties plaats. Het bestuur kwam 5
keer ter vergadering bijeen in het Oude (en Nieuwe) Raadhuis. En daarnaast nog een aantal
keren om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Verder heeft het bestuur enkele
malen met het bestuur van het Tromp's Huys over diverse zaken van gedachten gewisseld.
Activiteiten
Op 29 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats en wel op een bijzondere locatie: de
Nicolaaskerk. Deze locatie was gekozen omdat we na afloop van de vergadering als activiteit
onze vereniging aan een breed publiek wilden presenteren. Hiervoor hadden we een Vlieland
verzamelaarsmarkt opgezet. Iedereen die iets verzamelde dat met Vlieland te maken had was
uitgenodigd om dat te komen tonen. In een aantal stands kon men Vlieland in allerlei facetten
bewonderen. Zo werd het een gezellige “nazit”.
Op 11 december vond er een tweede Algemene Leden Vergadering plaats, dit keer in het Oude
Raadhuis. Op de agenda stond slechts één onderwerp. Dit betrof het vragen van toestemming
aan de ledenvergadering om een deel van het reserve kapitaal van de vereniging te mogen
uitlenen aan de Energie Coöperatie Vlieland om een zonneakker te kunnen realiseren. De
vergadering gaf het bestuur toestemming om een bedrag van €100.000,- te investeren. Deze
lening wordt lineair afgelost en inclusief 2,5% rente in 15,5 jaar terugbetaald.
Op 6 mei werd in het museum Tromp’s Huys de publieksprijs bekend gemaakt die verbonden is
aan de expositie Vlielander Amateurs 2017. De expositie Vlielander Amateurs duurde van 14
januari tot en met 5 mei 2017. De eerste prijs ging naar Hein van Houten. Hij ontving hiervoor de
Betzy Akersloot-Berg legpenning.
In het vorige jaarverslag werd reeds melding gemaakt van het feit dat het bestuur bezig is
geweest met het geven van een bestemming aan de scherven die afkomstig zijn van het kerkhof.
Het technische proces van het verwerken van de scherven in de twee bankjes nam meer tijd in
beslag dan tevoren voorzien was. U heeft de vorderingen van het tot stand komen op onze
website kunnen volgen. Maar er is nu een datum vastgesteld waarop de bankjes bij de kerk aan
de gemeente overhandigd zullen worden. Dit zal op 13 maart 2018 zijn.
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Op 1 februari ging onze vernieuwde website on-line. In de loop van het jaar is gebleken uit de
diverse reacties die we ontvingen dat de website aan de gestelde verwachtingen voldoet.
Eind november ontving de vereniging een aantal dia’s uit de nalatenschap van de heer Frits Julien
uit Utrecht. Dit unieke beeldmateriaal gaat over de opgraving van de Franse militairen die
gedurende de oorlog op Vlieland werden begraven. De vereniging is de familie Julien zeer
erkentelijk voor deze gift.
Verenigingsblad
De vereniging bracht het afgelopen jaar ons blad Tien Eeuwen Eylandt Flielandt 3 keer uit. Het
lag hierbij in de bedoeling ook nog een Thema nummer uit te brengen met als onderwerp
Dorpsstraat 99A. Maar omdat Vereniging Hendrick de Keyser nog steeds niet gereed is met de
restauratie/ verbouwing van de atelier-woning, is het uitbrengen hiervan opgeschoven omdat
pas een volledig beeld inclusief foto’s gegeven kan worden wanneer de restauratie geheel is
afgerond. Dus in de loop van 2018 kunt u deze verwachten.
Het bestuur bedankt de “single-person” redactie van ons blad voor het vele werkt dat zij in
iedere uitgave steekt. Verder is het bestuur zeer erkentelijk voor alle inhoudelijke bijdragen die
geleverd werden zodat ons verenigingsblad ook het afgelopen jaar weer zeer lezenswaardig was.
Het bestuur hoopt dat er zo mogelijk nog meer mensen aan kopij willen bijdragen.
Vlieland, 1 februari 2018

2

