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Ledenvergadering 2020
Dit is digitale (in ons geval uitsluitend per e-mail) ledenvergadering nadat uw bestuur tot
twee keer toe “door Corona” tot uitstel moest besluiten. We nodigen u van harte uit
onderstaande agendapunten te bestuderen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u die
tot en met 10 november 2020 stellen via: ledenadministratie@historischekringvelsen.nl .
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Verslag van de ledenvergadering van 08.04.2019.
Jaarverslag 2019.
Financieel jaarverslag 2019.
Verslag kascontrolecommissie (dames M. Kwant (2e keer) en W. Bonenkamp
(1e keer). We zoeken 1 nieuw lid en 1 reserve-lid. Gaarne aanmelden!
Begroting 2021.
Bestuursverkiezing: E.F. Graafsma is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt
M. Buijsman en M. Uijl, die beiden momenteel een interim functie bekleden,
verkiesbaar voor respectievelijk Penningmeester en Voorzitter a.i. De leden kunnen
een bestuurslid voordragen: Dat dient schriftelijk vóór de 10.11.2020 te geschieden
door 10 of meer leden en dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de
kandida(a)t(en),
Afscheid bestuursleden G. van Broekhuijsen en E. Limmen, en interim bestuurslid
M. Kwant. Omdat het even niet anders kan danken wij op deze plaats Eef, Gerard
en Marianne voor hun inzet voor HKV. Dezer dagen wordt hen een stoffelijke blijk
van dank namens ons allen bij hen bezorgd.
Mededelingen van het bestuur.
Sluiting.

Verslag van de Voorjaarsledenvergadering HKV 8 april 2019













Opening om 21.35 uur door voorzitter
Aanwezig zijn ca. 30 leden, inclusief 4 bestuursleden.
Voorafgaand aan de vergadering begint Mike Uyl met enkele woorden ter
herinnering aan de onlangs overleden Jan Victor Suurmond. Jan Victor had zo zijn
ceremonies ten aanzien van Velisena en Loopmare. Deze werden altijd plechtig
overhandigd aan Mike en zijn vrouw Monique. Hij had een droge humor, was een
bijzonder mens en trots op de club en de mensen die hem hielpen. Jan Victor zat
vanaf het eerste moment in de redactie en zijn lidmaatschap van de HKV eindigde
pas op het moment van overlijden. Terecht was hij 1 van de 2 ereleden van HKV
wegens zijn grote verdiensten.
Mededelingen
Er zijn afmeldingen van Willem Molenaar, Paul Kuiper en Henk de Reus.
Jan D’Hondt, lang lid van HKV en schrijver in Velisena is woensdag 3 april op 92jarige leeftijd overleden. Namens HKV is een condoleance bericht gestuurd.
Jaarverslag secretariaat
Het verslag wordt goedgekeurd met applaus voor Eelco die de afgelopen periode
zoveel taken op zich heeft genomen.
Financieel jaarverslag
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen van de leden. De
penningmeester merkt op dat opvallend weinig is uitgegeven aan Huize Dina t.o.v.
de begroting 2018.
De (voorlopige) begroting 2020 wordt goedgekeurd.
Kascommissie
De kascommissie heeft controle op de financiën uitgevoerd en alles in orde
bevonden. Decharge wordt verleend aan Henk Timmers als penningmeester.
Mevrouw Molenkamp-Bonenkamp meldt zich aan als nieuw lid van de
kascommissie naast Marianne Kwant. Mike Uyl wordt reserve lid.
Bestuur
Henk Timmers treedt af als penningmeester. Joost Rovers wordt per acclamatie
aangesteld als de nieuwe penningmeester met goedkeuring van de aanwezigen.
Joost stelt zich voor. Hij woont in Driehuis en is van beroep secretaris van diverse
aannemersverenigingen geweest en is afgestudeerd in de administratieve
organisatie. Hij heeft ervaring in diverse bestuursfuncties en belooft zijn naam
Rovers geen eer aan te doen als penningmeester. De aftredend penningmeester
ontvangt een cadeaubon voor het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan en
zijn vrouw krijgt een mooi boeket. De HKV heeft nu 4 bestuursleden maar zoekt
nog leden. M.n. wordt dringend een secretaris gevraagd om Eelco te ontlasten.

Berichten van de werkgroepen
Verslag werkgroep lokale geschiedenis Lenie Hagen en Jan Morren.
Het eerste deel van de Tichttiende is afgerond en geplaatst in Velisena 27-2019 die
zojuist is uitgereikt. Het tweede deel volgt in Velisena 28-2019. Het artikel over de
Da Costaschool Velsen Noord is ook afgerond en geplaatst in Velisena 27-2019.
Ook een artikel over de boerderij Slingermuur, auteur Jan Morren is inmiddels

gereed. De werkgroep zoekt naar mensen die willen schrijven over de geschiedenis
van Velsen.
Website HKV Gerard van Broekhuijsen
De website is vervangen omdat op de oude host niet dezelfde kwaliteit geleverd
kon worden. Voorzitter mist feedback over de nieuwe website. Graag uw
commentaar en vulling voor de nieuwe website. Vz zoekt leden die de nieuwe site
willen vullen met informatie. Vraag van Nel Willenbroek of iets wordt gedaan om
ranking (vindbaarheid van de site) te verbeteren. Vz: het verbeteren van de
invulling van de site levert een hogere ranking. Vz hoopt op meer hulp voor de
invulling.
Verslag werkgroep activiteiten Eelco Graafsma.
Het lezingenprogramma staat in Loopmare en er komen nieuwsflashes ter
herinnering. Er staan 2 excursies op de planning. Op 11 mei is de fietstocht door
Schoten, hiervoor is pas 1 aanmelding. Voor de excursie op 25 april naar de Hortus
Bulborum in Limmen hebben zich al 23 leden aangemeld. Geef u a.u.b. op via de
website.
Er staan dit jaar 4 markten gepland:
10 juni Pinkstermarkt Duin en Kruidberg
29 en 30 juni het Havenfestival IJmuiden waar HKV deelneemt aan een
museumplein.
2 augustus jaarmarkt Santpoort Noord
28 september jaarmarkt Oud Velsen
Wilt u op een van deze dagen assisteren geef u dan a.u.b. op via de website
De werkgroep houdt zich aanbevolen voor ideeën voor lezingen of excursies.


Rondvraag
Henk Timmers meldt dat de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afd.
Kennemerland binnenkort een cursus genealogie wil starten. Waarschijnlijk in het
Brederodehuis in Santpoort Zuid. Meer info hierover volgt nog.
Vz: Denk na over deelname aan een werkgroep of projectgroep. Er zijn hiervoor
mogelijkheden op de website met eigen ruimte.
De voorzitter sluit om 22.00 de vergadering met dank voor alle input.

Verslag gemaakt door Marianne Kwant, waarvoor onze dank.

Jaarverslag 2019
Evenals een jaar eerder is 2019 op diverse onderdelen een voor Historische Kring Velsen
(HKV) roerig jaar gebleken. Het jaar werd begonnen met een klein bestuur, bestaande uit
Gerard van Broekhuijsen (voorzitter), Henk Timmers (penningmeester a.i.), Eef Limmen
(registratie en beheer collecties) en Eelco Graafsma (ledenadministratie, activiteiten
organisatie, boeken verkoop, en secretaris a.i.). De conclusie uit het voorgaande
jaarverslag luidde: Ondanks personele problemen bloeit Historische Kring Velsen alsof er
niets aan de hand is. Met die positieve instelling begonnen bestuur en leden aan het
nieuwe jaar.
Eind februari bereikte ons het bericht dat Erelid Jan Victor Suurmond op 28.02.2019 was
overleden na een tamelijk lange periode van afnemende gezondheid. Op de lezingavond
van 13 maart werd stil gestaan bij de grote verdiensten van Jan Victor voor onze
vereniging gedurende zijn 26 jaar lidmaatschap, en zijn inzet als bestuurslid zowel als

redactiesecretaris van ons jaarboek VELISENA gedurende een groot aantal jaren. Nog op
12 november 2018 was hij benoemd tot Erelid.
Wij hielden een moment van stilte
om hem te gedenken. Op de ledenvergadering van 8 april heeft Mike Uijl, bezien vanuit
zijn periode als voorzitter waarin hij veel met Jan Victor van doen had, enige woorden ter
herdenking gesproken.
Op 8 april dus de ledenvergadering waar de gebruikelijke onderwerpen (jaarverslagen van
secretaris en penningmeester, verslag kascontrole commissie, en begroting 2020) werden
besproken. Er werd met een waarderend applaus afscheid genomen van Henk Timmers
als penningmeester. Als nieuwe penningmeester werd Joost Rovers benoemd. De
dringende oproep om namen van potentiële bestuursleden door te geven werd herhaald.
Lezingen:
14.01.2019 Lieuwe Zoodsma “De ondergang van Schooten”. Aanwezig 49 leden + 31
gasten.
11.02.2019 Wim van Hooff “Per Postkoets en trekschuit. Reizen in Kennemerland.
Periode 1500 – 1900” Aanwezig 48 leden + 26 gasten.
11.03.2019 Anton Nijssen “Tulpenteelt en Hortus Bulborum”. Aanwezig 47 leden en 20
gasten.
08.04.2019 Lezing door bestuurders Stichting Korenmolen De Zandhaas, Dick v.d. Lubbe
& Hans van Tiggelen, over aspecten van het beheer van een molen met maalbedrijf.
Aanwezig 60 leden + 8 gasten. Gevolgd door presentatie van VELISENA 27/2019. Het
eerste exemplaar aan Rina Boudesteijn-Van Vliet, één van de auteurs. Daarna aan alle
overige auteurs en de aanwezige leden.
09.09.2019 Lezing door Jan de Wildt. Hij plaatst de maatschappelijke invloed van het
ijzer- en staalbedrijf op onze regio in historisch perspectief. Aanwezig 29 leden en 5
gasten.
14.10.2019 Lezing door Paul Post over De Diamantenroof op 16 april 1942 in het
Rijksbureau voor Diamant, Weesperplein te Amsterdam. Aanwezig 33 leden en 15 gasten.
11.11.2019 Lezing door Peter Kouwenhoven over Vuurtorens, lichtschepen en kapen.
Nautisch erfgoed van Nederland. Aanwezig 45 leden en 17 gasten. Gevolgd door
presentatie VELISENA 28/2019. Alle auteurs ontvangen een “eerste” exemplaar.
Excursies:
25.04.2019 Hortus Bulborum te Limmen. Vooraf ontvangst in het onderkomen van
Stichting Historische Limmen, en na afloop een lunch in gebouw “Ons Huis” en een korte
rondleiding door de naastgelegen PKN Kerk en het bijbehorende kerkhof. Er waren 34
deelnemers.
11.05.2019 Fietsexcursie door Oud Schoten o.l.v. Jan Morren. Er waren 9 deelnemers.
Overzicht leden per 31.12.2019:
Tussen haakjes de aantallen van een jaar eerder:
Gewone leden
314 (317)
Huisgenootleden
26
(23)
Instellingen/bedrijven
6
(6)
Ruilabonnementen
22
(21)
Totalen
368 (367)
Jaarboek VELISENA
Door een wisseling medio 2018 van de gehele redactie van ons jaarboek was het niet
mogelijk gebleken nog dat jaar een editie te laten verschijnen. Als compensatie konden
we de leden het boekje “De vuurtorens van IJmuiden” aanbieden. Schrijver Peter
Kouwenhoven van Vuurtoren Vereniging Nederland vroeg ons het boekje uit te geven en

zo geschiedde. Een activiteit waarvan we achteraf kunnen stellen dat die maximaal € 1,00
per lid heeft gekost. De nieuwe redactie, bestaande uit Marianne Kwant en Henriëtte
Lautenbach, is er in geslaagd om in april VELISENA 27-2019 te presenteren, en zij
beloofden om in november nóg een boek te laten verschijnen en de redactie (dat waren
nu Marianne Kwant en Yvonne Bax) slaagden er in om op de ledenbijeenkomst van 11
november VELISENA 28-2019 te laten verschijnen. Beide boekwerken werden met
enthousiasme onthaald; dat was grotendeels gevolg van het feit dat compleet andere
sfeer uitstraalden, zonder aan kwaliteit in te boeten.
“De geschiedenis van Joodse inwoners van Velsen”
Zoals in 2018 gemeld is Trudi Bos bezig met onderzoek naar dit onderwerp, met als doel
dit in een boek vast te leggen. Zij wordt daarbij geassisteerd door Hannie van den
Outenaar (onderzoek) en Paul Kuiper (fondsenwerving). Stichting Uitgeverij NoordHolland te Wormerveer heeft zich bereid verklaard het boek uit te geven. Om het boek
voor een publieksvriendelijke prijs te laten verschijnen moeten wel voldoende fondsen
verworven worden. Dat proces zal in 2020 gaan lopen, en het is de bedoeling dat het
boek in 2021 in de winkel ligt. HKV heeft zich garant gesteld voor een bedrag van €
1000,00, en is tevens vanwege zijn ANBI erkenning de ontvanger van de bijdragen.
Varia
De werkgroep Collectievorming neemt schenkingen in ontvangst en registreert deze. Eind
2019 is het besluit genomen om de collectie digitaal toegankelijk te maken. In 2020 gaat
dat arbeidsintensieve proces van start, maar ondertussen kunt u met zaken die historische
interessant zijn en het bewaren waard terecht bij bestuurslid Eef Limmen.
Bestuur per 31.12.2019
Snel na de voorjaarsledenvergadering meldde Monique Buijsman zich om het secretariaat
a.i. op zich te nemen en Marianne Kwant gaf aan het bestuur te willen ondersteunen.
Echter in augustus legde Joost Rovers het penningmeesterschap per direct neer en als
oplossing werd in september besloten dat Marianne Kwant het secretariaat zou
overnemen en Monique Buijsman werd penningmeester. Deze situatie moet t.g.v.de eerst
volgende ledenvergadering geaccordeerd worden. We zijn de dames zeer dankbaar!
Conclusie
HKV heeft in 2019 een goed verenigingsjaar beleefd. Dank aan allen die zich hiervoor
hebben ingezet. HKV is een vereniging die waard is te bestaan in de Gemeente Velsen,
en moet blijvend een niet weg te denken factor zijn. De bestuursleden bruisen van ideeën
en plannen en hopen bij de uitwerking en realisatie daarvan op de leden te mogen
rekenen.
Verslag gemaakt door: Eelco Graafsma (bestuurslid)

Historische Kring Velsen
Balans 2019
Rabo betaalrekening
Rabo spaarrekening

€
387,01
17.000,00

17.387,01

€
Garantie boek Joods Velsen
1.000,00
Reservering Velisena 29-2020:
Oorlog en bevrijding Velsen 75 jaar Vrijheid3.000,00
Reservering t.b.v. inrichten te huren ruimte:
Stellingen en kasten
5.000,00
Meubilair (vergader-set)
3.000,00
Computer en printer en toebehoren
2.000,00
Reservering Huize Dina gevelbelettering 1.250,00
Reservering boekenfonds bibliotheek
750,00
Vrije reserve
1.387,01
17.387,01

Verlies- en winstrekening 2019
Kosten

€

2000 Kruisposten
0,00
4000 Bankkosten
147,88
4010 Advertenties
234,74
4060 Kosten secretariaat
426,89
4070 Kosten excursies en lezingen
1.740,20
4080 Kosten evenementen en tentoonstellingen 177,50
4090 Kosten ledenvergadering
125,15
4096 Kosten website en computer
382,36
4200 Kosten verkopen diverse publicaties
12,00
4210 Kosten huur vergaderlocatie
156,00
4800 Kosten Velisena's
7.711,77
11.114,49

Opbrengsten

€

8015 Donaties

620,10

8070 Opbrengsten excursies en lezingen

495,00

8100 Opbrengst contributies

5.628,00

8200 Opbrengst verkopen diverse publicaties 1.531,10
8600 Resultaat boekjaar
8500 Ontvangen rente spaarrekening

2.838,13
2,16
11.114,49

Het verlies van 2019 ad € 2838,13 is veroorzaakt doordat er twee uitgaven van VELISENA zijn
verschenen, als compensatie voor het niet verschijnen in 2018. In dat jaar werd mede daardoor een
winst gepresenteerd van € 3086,21. Per saldo heeft uw bestuur dus keurig “binnen de lijntjes
gekleurd”.

Opmerkingen van de Penningmeester t.a.v. de verklaring van de kascontrolecommissie:

Het is de taak van de kascontrolecommissie om aan de leden een advies te geven om het
bestuur (en niet alleen de penningmeester) décharge te verlenen voor het gevoerde
beleid.

Allereerst betreurt de huidige penningmeester M. Buijsman het ten zeerste dat de
kascontrolecommissie geen advies aan de leden van de Historische Kring Velsen wil
geven om décharge aan het bestuur van de Historische Kring Velsen te verlenen.

Vanwege Covid-19 vrees van de kascontrolecommissie heeft de kascontrole
plaatsgevonden zonder de penningmeester.
Alvorens de kascontrolecommissie een definitieve verklaring heeft gemaakt is er contact
geweest tussen Mevrouw M. Kwant en De heer M. Uyl (waarnemend voorzitter).
De huidige penningmeester Mevrouw M. Buijsman, betreurt het ten zeerste dat Mevrouw
M. Kwant geen contact met haar heeft opgenomen alvorens tot een definitieve verklaring
over te gaan.
Een aantal bemerkingen is veroorzaakt doordat er in 2019 drie personen de functie van
penningmeester hebben gehad, te weten; De heer H. Timmers t/m 31/32019, De heer J.
Rovers van 1/4/2019 t/m 31/8/2019 en Mevrouw M. Buijsman 1/9/2019 t/m 31/12/2019 en
verder.

Reacties op de Opmerkingen:
Opmerkingen 1 tot en met 9; De ontbrekende stukken van opmerking 1 t/m 9, met
uitzondering van de nummers 5 en 6 zijn bij de kascontrolecommissie ingeleverd.
Nummers 5 en 6 zijn legitieme, door een bestuursbesluit genomen, uitgaven voor de
Historische Kring Velsen.
Opmerking 10; zulke gevallen worden in de toekomst in de balans opgenomen. Daardoor
blijven ze zichtbaar. Het bedrag ad € 75,00 is in 2020 door Duin en Kruidberg
teruggestort wegens het afgelasten van de Pinkstermarkt 2020 vanwege Covid-19.
Opmerking 11; sommige bedrijven/instellingen zijn nou eenmaal laat met factureren, daar
kan geen penningmeester iets aan doen, sturen ze geen rekening dan is dit alleen maar
gunstig voor de financiën van de HKV, dit is de verantwoordelijkheid van de leverancier !
Opmerking 12; is terecht! Dat is een fout, maar het bestuur heeft besloten hier geen werk
meer van te maken.

Reactie op de aanbevelingen:

Aanbeveling 1; de huidige penningmeester controleert altijd of een te betalen rekening
niet al betaald is.
Aanbeveling 2; is de normale gang van zaken. Dat het in 2019 niet helemaal goed gegaan
is, is te wijten aan drie penningmeesters, waarvan de laatste zeer veel werk had om de
achterstanden bij overname weg te werken met gelijktijdig ernstige privé-omstandigheden.
Aanbeveling 3; is in behandeling bij het bestuur. Directe splitsing van kosten bij het
boeken verschaft ook direct inzicht over het lopende boekjaar.
Aanbeveling 4; Ontvangsten of betalingen t.a.v. een ander boekjaar zijn balansposten, die
blijven zichtbaar totdat ze afgehandeld zijn.
Aanbeveling 5; Zie reactie bij Opmerkingen 2), dit is te doen gebruikelijk.
Aanbeveling 6; zie reactie bij aanbeveling 1.

Naar aanleiding van krantenberichten over frauduleuze penningmeesters bij andere
Velsense clubs en verenigingen, heeft het bestuur van de Historische Kring Velsen een
controle ingebouwd;

Als FRAUDE PREVENTIE stuurt de huidige HKV penningmeester, Mw. M. Buijsman, met
ingang van 01.09.2020 de PDF-bestanden, die de RABO-bank maandelijks produceert
van de betaal- en spaarrekening van de HKV, aan alle bestuursleden. Die kunnen dan
zien en controleren dat al het geld per eind van de voorgaande maand, per begin van de
volgende maand, nog op de beide rekeningen staat, en kunnen zij tevens zien of er af- en
bijboekingen zijn waar zij geen weet van hadden of die verdacht zijn.

Vertrouwende dat deze toelichting op de ‘Verklaring van de Kascontrolecommissie’’ u wat
meer duidelijkheid gegeven heeft, spreekt het bestuur van de Historische Kring Velsen de
wens uit dat de leden van de Algemene Ledenvergadering alsnog décharge aan het
bestuur over het boekjaar 2019 wil verlenen.

Met vriendelijke groet,
Monique Buijsman, Penningmeester HKV.

Te verwachten ontvangsten

2020 begroting HT
2021 begroting

4010 Rente van de bank
8100 Contributies
8811 Donaties
8900 Verkopen Velisena's
9100 Verkopen div publicaties

5,00
5300,00
0,00
500,00
500,00

2,00
5300,00
0,00
500,00
500,00

Totaal ontvangsten

6305,00

6302,00

150,00
50,00
150,00
300,00
50,00
175,00
550,00
50,00
100,00
600,00
50,00
150,00
250,00
150,00
25,00
3500,00

120,00
0,00
150,00
0,00
0,00
180,00
1000,00
50,00
200,00
600,00
300,00
150,00
2400,00
150,00
25,00

Te verwachten uitgaven
4000 Bankkosten
4020 Kosten afscheid bestuursleden
4050 Kosten Loopmare
4060 Kosten secretariaat plus 4020
4061 Kadobonnen/bloemen
4062 Huur archiefruimte NHA
4070 Kosten excursies en lezingen
4080 Kosten evenementen en tentoonstellingen
4085 Kosten vrijwilligersavond
4090 Kosten vergaderkosten ledenvergadering
4095 Diverse kosten
4096 Kowten website
4211 Huur vergaderlocatie/opslagruimte
4400 Kosten bibliotheek Museum Kennemerland
4410 Kosten Collectie
4800 Kosten Velisena 2020
Velisena voorjaar 2021
Velisena najaar 2021
Kosten Collectie Systeem
Totaal uitgaven
Resultaat boekjaar

3500,00
3500,00
1000,00
6300,00

13325,00

5,00

-7023,00

Hoe nu te handelen nadat u alle bovenstaande stukken bestudeerd heeft?
U kunt tot en met 10 november a.s. per e-mail vragen stellen of opmerkingen plaatsen via
ledenadministratie@historischekringelsen.nl. Reacties hierop zullen door uw bestuur in een HKV-

nieuwsflash worden beantwoord zodat allen er kennis van kunnen nemen.
Vervolgens kunt u op dezelfde wijze tot en met 20 november a.s. uw mening geven (stemmen!) over
de volgende zaken



Bent u akkoord met notulen 08.04.2019?
Bent u akkoord met jaarverslag 2019?

ja / Nee.
Ja / Nee.



Bent u akkoord met financiën 2019 na controle en toelichting?

Ja / Nee.




Bent u akkoord met begroting 2020 / 2021
Bent u akkoord met benoeming van de gekandideerde bestuursleden?

Ja / Nee.
Ja / Nee.

Wij zien uw reactie, waarvoor dank, met belangstelling tegemoet.

VELISENA 29/2020 Oorlog en bevrijding Velsen. 75 jaar vrijheid.
We hebben zeer veel positieve reacties op ons jaarboek mogen ontvangen, maar er is een “probleem”.
Omdat alle jaarmarkten waar wij met een verkoop stand aanwezig zouden zijn, dit jaar niet zijn doorgegaan
hebben we een aanzienlijke hoeveelheid van deze uitgave niet kunnen verkopen. Daarom verzoeken wij u
vriendelijk om een of meer exemplaren aan te schaffen en cadeau te doen met Sinterklaas of de Kerst. De
prijs is € 12,50 per stuk en u kunt uw bestelling opgeven via ledenadministratie@historischekringvelsen.nl
of telefonisch bij bestuurslid Eelco Graafsma via nummer 023-8882773. Betaling en levering worden dan
afgesproken.

Dokter van Wely & Mini-boekenmarkt
Onder deze titel houden we op zaterdag 28 november van 14.00 – 16.00 uur een verkoop van nieuwe en
tweede hands boeken t.b.v. Historische Kring Velsen tevens worden foto’s van het afscheid van de
Santpoortse huisarts Van Wely gratis overhandigd aan belangstellenden die op de foto’s uit 1993
vereeuwigd zijn.
Locatie: Ontmoetingsruimte van de Dorpskerk in de Burg. Enschedelaan, Santpoort-Noord.
Zet het alvast in uw agenda; nadere info volgt medio november.

HKV Loopmare
is een nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring
Velsen en verschijnt drie- tot viermaal per jaar onder
redactie van het bestuur.
Kopij graag per e-mail in een bijlage verzenden naar het
redactie E-mail adres
De volgende LOOPMARE verschijnt eind januari 2021.
Kopij van werkgroepen en van leden wordt uiterlijk op
10 januari 2021 verwacht.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen,
mits de bron wordt vermeld.
www.historischekringvelsen.com

