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Jaarverslag 2020 Cultuur Historische Vereniging "Eylandt Flielandt"
Bestuur
2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor de Cultuur Historische Vereniging "Eylandt
Flielandt". We konden a.g.v. de corona geen normale jaarvergadering houden. Daarom moest het
bestuur in hele kleine kring afscheid nemen van Marja Veerdig, die jarenlang als bestuurslid de taak van
redactie van ons blad heeft vervuld. Haar functie is overgenomen door Berend Hazenberg.
Het bestuur kwam gedurende dit coronajaar veel minder ter vergadering bijeen dan andere jaren. Maar
des te meer via de mail, Zoom en WhatsApp.
Het bestuur heeft zich achter de schermen beziggehouden met een aantal onderwerpen. Zoals met de
kappenwagen. Gerestaureerd en eigendom van de gemeente Vlieland. Waarschijnlijk zal in 2021 dit
historische rijtuig weer rondrijden op Vlieland. Verder had het gesloopte gebouw van de lagere school
De Zeester een ornament in de vorm van een zeester. Deze werd ooit vervaardigd door Hans Bijtelaar.
Dit ornament is gered van de sloop en werd gerestaureerd. Het zal binnenkort een waardige plaats
krijgen in de nieuw verrezen wijk De Zeester.
Activiteiten
Vanwege de maatregelen rondom de corona verleipen de activiteiten heel anders dan andere jaren. Zo
vond op zaterdag 28 maart vond de digitale prijsuitreiking plaats van de expositie Gasten Schilderen
Vlieland 2019-2020 plaats. De heer Gert Pruik werd geïnformeerd door onze voorzitter dat hij de
publieksprijs 2019-2020 in de wacht had gesleept met 52 voorkeursstemmen voor zijn werk getiteld
“Willem de Vlamingh”. Ook de tweede plaats was voor hem voor het werk “Nicolaaskerk”. De derde
plaats was voor Rita Teirlynck voor haar werk “Boten op het wad”.
De Algemene Ledenvergadering kon niet plaatsvinden met bezoekers. Daarom vond er een Algemene
Ledenvergadering in Buitengewone Vorm plaats om toch de jaarlijkse inbreng van alle leden te
waarborgen en die mee te nemen in een besloten vergadering op 2 juni met het enkel bestuursleden.
Het afgelopen jaar opende Bunkermuseum Wn 12H de deuren voor het publiek. Onze vereniging heeft,
op verzoek van het museum, een financiële ondersteuning gegeven waarmee een belangwekkend
museumstuk aan de collectie kon worden toegevoegd.
Ledenbestand
Ons ledenbestand op 01-01-2020 bedroeg 269 leden. Hierin waren nog 15 leden inbegrepen die hun
lidmaatschap in 2019 niet hadden voldaan. Deze zijn rond het verschijnen van het eerste nummer van
10 Eeuwen Eylandt Flielandt geschrapt uit onze ledenadministratie. In de loop van het jaar overleden 3
van onze leden en hebben er 14 hun lidmaatschap opgezegd of de contributie niet meer voldaan
waardoor het ledenaantal op 31-12-2020 237 leden bedroeg.
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Verenigingsblad
Dit jaar verschenen er drie reguliere en één themanummer.
De redactie was voorheen in handen van Marja Veerdig die ervoor gezorgd heeft dat er 3-4 per jaar bij
alle leden een goed gevulde 10 Eeuwen Eylandt Flielandt bezorgd werd. Natuurlijk zorgden de
verschillende scribenten voor de verhalen maar zij verwerkte alles tot ons verenigingsblad zoals u dat
kent. Zij heeft het stokje overgedragen aan ons nieuwe bestuurslid Berend Hazenberg die nu 10
Eeuwen Eylandt Flielandt voor zijn rekening neemt en daarvoor inmiddels al veel lof geoogst heeft.
Enkele nummers liepen voor verschijning helaas wat vertraging op die deels te wijten viel aan gevolgen
van de corona pandemie. Het bestuur dankt eenieder die hieraan heeft bijgedragen hartelijk voor hun
bijdrage.
Vlieland, 1 maart 2021
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