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Jaarverslag 2018 Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt"

Bestuur
2018 gaf ten opzichte van 2017 geen wijzigingen te zien in het bestuur. Het bestuur kwam gedurende
het jaar vijf 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 24 februari vond de prijsuitreiking van de expositie Gasten Schilderen Vlieland 2017-2018
plaats in Museum Tromp’s Huys. De waardering van het publiek ging naar Mw Radmila Rusic die met
haar werk “Reddingshuisje Vlieland” 135 stemmen in de wacht wist te slepen.
Op dinsdag 13 maart werden de twee bankjes die de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt"
heeft laten maken door onze burgemeester onthuld op het kerkhof. In deze bankjes zijn de scherven
die werden gevonden op het kerkhof zichtbaar verwerkt. U neemt hier plaats op een stukje cultuurhistorisch verleden van Vlieland. De bankjes zijn overgedragen aan de gemeente Vlieland.
Op 17 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats in de zaal van Badhotel Bruin. Na afloop van
deze vergadering was iedereen uitgenodigd om nog gezellig onder het genot van een hapje en drankje
even te blijven hangen. Helaas was dit kennelijk aan dovemansoren gericht want er kwamen slechts
twee leden naar de vergadering. Gezellig werd het in ieder geval wel.
In de loop van het jaar wilde het bestuur graag dat de vereniging een wat opvallender “gezicht” zou
krijgen. Ze schreef hiervoor een prijsvraag uit voor het ontwerp van een echt logo voor onze vereniging.
De sluitingsdatum voor inzending van de ontwerpen werd gesteld op 31 december 2018. Een paar
leden heeft gehoor gegeven aan deze ontwerpuitdaging.
Op zaterdag 8 december werd de expositie Vlielander Amateurs 2018-2019 geopend in Museum
Tromp’s Huys. De expositie loopt tot 9 maart 2019.
Verder heeft de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt" de loop van het jaar nog hulp
geboden aan het Kadaster afdeling Geo-informatie m.b.t. hun project toponiemen (veldnamen in
Nederland).
Ledenbestand
Ons, over het algemeen vergrijzende, ledenbestand nam over het jaar 2018 iets af. Hadden we op 31
december 2017 nog 286 leden, we sloten het jaar af met 281 leden.
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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. Verder werd er in mei een
themanummer uitgebracht dat was gewijd aan de aanvullingen op het boek Dagboekaantekeningen
van P. van der Meulen en werd er op donderdag 18 oktober een themanummer gepresenteerd over de
geschiedenis van Dorpsstraat 99A, ook bekend als de Duiventil. Dit vond plaats tijdens de officiële
openstelling van dit voormalige atelier, in de tuin van Museum Tromp’s Huys, dat geheel door Stichting
Hendrick de Keyser werd gerestaureerd.
Onze redactie waarbij alle functies zijn verenigd in de persoon van Mw Marja Veerdig heeft voor dit
alles weer veel inspanningen verricht en het bestuur is haar hiervoor zeer erkentelijk. Daarnaast danken
we ook de diverse schrijvers van de aangeleverde artikelen hartelijk voor hun bijdrage.
Om ook in 2019 weer interessante verenigingsbladen te kunnen uitbrengen, doet het bestuur een
beroep op alle leden om eens kopij aan te leveren voor een artikel.
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