JAARVERSLAG BESTUUR 2019.
Ledenaantal
Op 31 december 2019 telde de Historische Kring Bemmel 483 leden en 60
gezinsleden. In totaal zijn dat 543 leden. Dat betekent een krimp van 8 leden in
vergelijking met 31 december 2018.
Samenstelling van het bestuur en het rooster van aftreden
Bestuursleden treden steeds aan voor een periode van 3 jaar.
Naam:
G.Th. Bouwman
W.J.F.G. Bouwman
M.Loonen
H. Teunissen
C. Derksen
Jan van Bremen

Functie:
voorzitter
penningmeester
secretaris
secretaris
lid
lid

Aftredend
2022
2020
2021
2021
Treedt af 2020
Treedt af 2020

Herkiesbaar
Niet herkiesbaar
Niet herkiesbaar

Samenstelling kascommissie en rooster van aftreden
De leden van de kascommissie worden steeds benoemd voor een periode van 3
jaar.
Naam:
Denis Schils
Miriam de Groot
Paul Oostervink

Aftredend
2020
2021
2022

Interne aangelegenheden
• In 2019 heeft het bestuur 11 keer vergaderd.
• Bestuursleden zijn op toerbeurt aanwezig geweest op dinsdagochtend tijdens de
openstelling.
Activiteiten
• Er verschenen volgens planning 3 Kringbladen. Bij het kringblad van september
ging iets mis, er zaten pagina’s dubbel in en er ontbraken pagina’s. Gelukkig
bleek het niet om een omvangrijk probleem te gaan en zijn alle gedupeerden
voorzien van een compleet exemplaar.
• Op 29 januari organiseerde het bestuur de Algemene Leden Vergadering gevolgd
door een filmavond. Aan de filmavond was een enquête verbonden die helaas
maar door 7 mensen is ingevuld. De resultaten worden meegenomen in de
organisatie van de volgende filmavond.
• Op 26 maart hield Ferdinand van Hemmen een lezing ‘Het spookbos langs de
Waal’.
• In april heeft de HKB meegedaan aan de Raboclubkascampagne. Het resultaat
was een opbrengst van 589,92.
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In april/mei hebben Nol van Rossum, Charles Derksen en Ben van Orsouw de
Historische Kring vertegenwoordigd bij de voorbereiding van een groep leerlingen
van alle Basisscholen in Bemmel op de dodenherdenking op 4 mei.
In mei bestond de HKB 30 jaar en ter gelegenheid daarvan werd een
tentoonstelling ingericht met prenten van Joop Verburg. Op vrijdag 17 mei werd
de tentoonstelling geopend door de dochter van Joop Verburg. Tot ver in juli was
de tentoonstelling te bezichtigen in de gang bij de kringruimte.
Op 15 juni was het jaarlijkse ledenuitje. Dit keer werd Museum De Locht in
Melderslo bezocht.
Op 27 augustus bood Paul Oostervink een penning aan aan de voorzitter van de
HKB. In het tijdschrift De Beeldenaar, dat ook werd aangeboden, staat een
uitgebreide toelichting.
Op 25 september was de onthulling van het informatiepaneel tankkazematten.
Een samenwerking van K3Delta, Staatsbosbeheer en de HKB.
Op 19 oktober was het jaarlijkse vrijwilligersuitje. Dit jaar bezochten we Rozet in
Arnhem, gevolgd door een rondwandeling in de kelders in Arnhem.
In oktober begon de actie Bemmel in Beeld, een samenwerking van de Jumbo en
de HKB.
In oktober is het initiatief genomen om de 2 pilaren van de Leemkuilselaan weer
een plaats te geven.
Op 20 november hield Ferdinand van Hemmen een lezing met als titel ‘Het
pokerspel met het water.’.
Op 27 november was de presentatie van de digitalisering van de kringbladen. In
2018 was een overeenkomst aangegaan met Erfgoed Gelderland om met
subsidie van provincie en gemeente de kringbladen tot en met 2016 te
digitaliseren en toegankelijk te maken via de Rozet Bibliotheek.
Op 17 december was de eindejaarsborrel met de vrijwilligers in de kringruimte.
Het hele jaar door is De Bemmelaar weer gevuld met foto’s.
Verspreid door het jaar zijn een aantal dorpswandelingen voor groepen
uitgevoerd.
In samenwerking met Liduina en Lingehof zijn tentoonstellingen georganiseerd
waarvoor de HKB foto’s heeft aangeleverd.
In samenwerking met de LIDL is het front aan de Loostraat ingevuld.
In de Terugblik van Tabula Batavorum is dit jaar een eerste artikel verschenen
vanuit de HKB

De vrijwilligers en de werkgroepen
Dankzij de vrijwilligers kan de Historische Kring Bemmel bestaan en zich blijven
ontwikkelen. De werkgroepen, die volledig uit vrijwilligers bestaan, functioneren.
Soms zo goed en zo kwaad als het gaat door gebrek aan handen, maar in ieder
geval met grote inzet en een flinke portie liefde voor de geschiedenis van Bemmel,
Haalderen en Ressen.
• Het Documentatie Centrum is geïnventariseerd en opgeruimd. Van grote delen
van de voorraad zijn overzichten gemaakt, waarop verdere digitalisering kan
plaatsvinden.
• De Werkgroep Archeologie heeft de handen nog vol aan het specificeren van
de inhoud van de vele dozen archeologisch materiaal.
• De Werkgroep Genealogie continueert het vastleggen van geboorte-, huwelijksen overlijdensaktes van de vroegere gemeente Bemmel en de huidige gemeente
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Lingewaard. De collectie bidprentjes wordt steeds uitgebreid en verder
gedigitaliseerd. Veel vragen die via de mail en/of de site binnenkomen worden
doorgestuurd naar de Werkgroep Genealogie en vooral Adri Stuart beantwoord
het hele jaar door de nodige vragen over specifieke zaken in ons kringgebied.
De Werkgroep Beeld en Geluid is ontstaan door samenvoeging van de
Fotowerkgroep, de Fotoherkenningsgroep de Werkgroep Film en Geluid. Er wordt
druk gewerkt aan een gestroomlijnde procedure voor het hele
digitaliseringsproces van foto’s en films.
De Werkgroep ICT en databeheer houdt zich bezig met het verantwoord
inrichten van de server en het bijhouden van alle apparatuur.
De Werkgroep Adlib en dan met name Jan Stuart werkt gestaag aan het
digitaliseren van objecten, van foto’s tot boeken tot schenkingen in de ruimste zin
van het woord.
De Werkgroep Website is altijd actief met het plaatsen van berichten en
verslagen van activiteiten. Het up-to-date brengen van de site vordert, maar is
nog niet klaar.
De Redactie van het Kringblad heeft weer 3 fantastische kringbladen
afgeleverd. Er is geen moment van tekort aan copy geweest, mede dankzij
enkele zeer productieve gastschrijvers, zoals Paul Oostervink.
De eenmanswerkgroep Interne Dienst heeft ook in 2019 weer gezorgd dat alles
in de kringruimte op rolletjes loopt.
De Werkgroep Activiteiten en PR. heeft in 2019 een record aantal activiteiten
ontwikkeld. De pr bestaat vooral uit het plaatsen op de website en vermelden in
het Gemeentenieuws.
De facebookpagina Je bent een Bemmelaar als… blijkt onuitputtelijk en scoort
ook in 2019 hoog. Per week, per foto hebben we gemiddeld 1.544 kijkers, 72
“vind-ik-leuks” en 22 reacties. Een uitschieter leverde maar liefst 3.216 kijkers op,
197 “vind-ik-leuks” en 99 reacties.

Externe relaties
De kring is aangesloten bij de volgende overkoepelende organisaties:
• Erfgoed Gelderland
• Platform Cultuur Historische Erfgoed Lingewaard, een platform waarin o.a.
Historische Kringen van de gemeente Lingewaard en het Streekmuseum zijn
vertegenwoordigd.
• Stichting Menno van Coehoorn
• Tabula Batavorum
Het Kringblad wordt verstuurd naar:
• Gemeentebestuur van Lingewaard
• De plaatselijke bibliotheek
• De dagopvang van ouderen in Bemmel en Haalderen o.a. de Minkhof
• De Bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
• Erfgoed Gelderland
• Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
• De Historische Kringen in de gemeente Lingewaard
Bemmel, januari 2020,
Bestuur Historische Kring Bemmel.

