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 ST. MAERTEN
NIEUWS



In 2017 was de viering van ons jubileum een groot succes door 
de vele bezoekers die wij bij de diverse evenementen mochten 
verwelkomen. Een van de hoogtepunten was die in Westbroek 
waar wij meer dan 200 bezoekers telden. Mijn hartelijke dank 
gaat uit naar de jubileumcommissie en alle vrijwilligers die deze 
evenementen mogelijk hebben gemaakt.

Financieel is 2017 ook goed afge-
sloten met een mooi positief resul-
taat. De Rabobank Clubactie had 
als fantastisch resultaat € 675,00, 

ruim € 200,00 meer dan vorig jaar en allemaal door onze leden 
bij elkaar gebracht.

Op onze jaarlijkse ledenvergadering van 17 april a.s. zullen wij u 
over mogelijke wijzigingen op bestuurlijk vlak inlichten. Ondanks 
een aantal gesprekken met potentiële kandidaten hebben wij nog 
geen nieuwe secretaris. Hierbij nogmaals onze oproep aan u om 
zich voor deze functie op te geven.

Ik hoop u ook dit jaar weer met veel personen bij onze activitei-
ten, waaronder een excursie naar Huis Doorn (in voorbereiding), 
te mogen begroeten!. 

Met vriendelijke groet, Gert-Jan Weierink
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van 
de voorzitter

Met genoegen kijken wij terug op de viering van ons dertigjarig 
bestaan. Vooral de presentaties in de vier kernen van de voor-
malige gemeente Maartensdijk werden druk bezocht. Voor het 
nu lopende kalenderjaar 2018 hebben wij voor onze leden weer 
veel activiteiten in de aanbieding, lees dit in deze Nieuwsbrief !. 

voorwoord
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.
Het comité is al weer druk bezig om een programma te be-
denken. Het thema is dit jaar “In Europa“ Hopelijk kunnen 
wij weer een paar prachtige en monumentale gebouwen 
laten zien in onze gemeente. Heeft u nog goede ideeën of 
wilt u meedenken in het comité, dan graag een bericht naar 
Ineke van Bemmel. 
emailadres: inekevanbemmel45@gmail.com
      
In de gemeente De Bilt zijn weer allerlei monumenten 
geopend op zaterdag 8 september a.s. van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Voor meer informatie zie, medio augustus 2018, 
de flyer en de website: www.monumentendebilt.nl.

In Europa
Open Monumentendag 2018

zaterdag 8 september

De programmacommissie bereidt een excursie naar Huis Doorn 
voor, begin april kunnen wij u hier nader over berichten. 

In januari 2018 is er in Dijckstate een filmochtend gehouden met 
het vertonen van oude films uit de perioden rond 1953 en rond 
1963 uit Maartensdijk. Deze voorstelling werd heel goed bezocht 
en zal zeker een keer herhaald worden.
I.v.m. ons 31 jarig bestaan proberen wij ook nog onze diavoor-
stellingen uit de diverse kernen te laten zien.

Overige activiteiten
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Op dinsdag 17 april a.s. wordt, in de zaal van de 
Ontmoetingskerk Julianalaan 26 te Maartensdijk, 
om 19.30 uur onze jaarlijkse algemene ledenver-
gadering gehouden met daarna een lezing door de 
heer Eduard Verhoef. 

AGENDA 
JAARVERGADERING 

1   OPENING  en WELKOM 
2   NOTULEN: vaststellen van de notulen 
     van de vergadering van 4 april 2017. 
     Deze liggen ter inzage voor aanvang van de vergadering.
3   MEDEDELINGEN BESTUUR
4   JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
5   FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 
6   BEGROTING 2018
7   RONDVRAAG
8   SLUITING 

Na de pauze is er een lezing van de heer Eduard Verhoef. 
Onderwerp: 

De Islam als religieuze hervormingsbeweging,
aanvang 20.30 uur. 

Voor niet-leden wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd.
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De Islam als religieuze 
hervormingsbeweging
Over de Islam wordt veel gezegd en 
geschreven. Een groot deel daarvan is 
overduidelijk niet gebaseerd op enige 
kennis van de Koran en al evenmin op 
enig inzicht in het ontstaan van religies in 
het algemeen en dat van de Islam in het 
bijzonder.
In het huidige wetenschappelijk onder-
zoek worden over de islam en de Koran 
zinsneden gebruikt als bijvoorbeeld ‘een 
door Mohammed gestichte religieuze her-
vormingsbeweging’ of ‘het oecumenisch 
karakter van de originele Mohammed-
beweging’.
De vraag komt dan op waarin dat ‘oe-
cumenisch karakter’ dan bestaat. Het is 
verrassend te ontdekken dat de Koran 
veelvuldig gebruik maakt van de joodse 
en de christelijke tradities waarmee Mo-
hammed die tradities in een voor zijn 
Arabische volksgenoten aanvaardbare 
vorm giet. Tot op zekere hoogte slaagt hij 
daarin, maar de band met de joden en de 
christenen heeft Mohammed niet weten 
vast te houden.
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Financieel Jaarverslag 2017 en Begroting 2018 

               Begroting     Werkelijk   Begroting
           2017           2017      2018
LASTEN
Lezingen, PR.       900,00        804,89        900,00 
Excursies    1.500,00     1.069,50     1.500,00 
Ledenadm. drukw.      300,00        198,05        300,00 
Secretariaat, porti                  300,00        317,47        300,00 
Bankkosten       150,00        238,62        200,00 
Bibliotheek                -                  -                 -   
Tijdschrift “St. Maerten”   3.000,00     1.949,12     2.500,00 
Nieuwsbrief       600,00        744,87        750,00 
Diverse kosten       200,00          86,98        100,00 
Afschr. Laptop         51,00          51,19                 -   
Voordelig saldo       427,00     2.213,61        720,00
 
     7.428,00     7.674,30     7.270,00 
BATEN
Contributie    5.058,00     4.882,50     4.900,00 
Donaties       700,00        739,61        700,00 
Excursies    1.500,00        840,00     1.500,00 
Verk. Tijdschrift “St. Maerten”     150,00        535,70        150,00 
Rabobank Heuvelrug clubactie               -        675,19                 -   
Diverse ontvangsten        20,00            1,30          20,00 
Nadelig saldo                -                  -                  -   

     7.428,00     7.674,30     7.270,00 

Balans per 31 - 12 - 2017                        Activa      Passiva 
Werkkapitaal incl.voordelig saldo 2017             11.684,57 
Inventaris             390,29 
Bibliotheek             150,40 
Depot Hist. Goederen kaart Tienhoven A’foort          609,50 
ADO voorwerpen              41,10 
Afrek. voorziening jubileumjaar 2017                   -       1.400,00 
ING Rek. Courant       11.021,83 
Zakelijke Spaarrekening              1.303,95 
Nog te betalen                     180,00 
Vooruitbetaalde contr. en giften                     -         252,50 

Alle bedragen in euro’s   Totaal       13.517,07   13.517,07 
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Toelichting op het financieel Jaarverslag. 
In het boekjaar 2017 telden wij 279 betalende leden. In de loop van het jaar hebben zich 14 
nieuwe leden gemeld maar aan het begin van het nieuwe boekjaar noteren wij nu 20 opzeg-
gingen als lid. 
De eenmalige meevaller in onze werkelijk rekening willen wij later gebruiken voor een extra 
activiteit. 
De kosten en de baten van ons jubileumjaar 2017 moeten in 2018 nog worden afgerekend, 
vandaar dat op de balans hiervoor een voorziening is opgenomen. 

Jaarverslag van de secretaris
Na het afscheid van Baldine van den Bosch, na 9 jaar de functie secretariaat te heb-
ben vervuld, heb ik op de ledenvergadering van 4 april 2017 deze functie tijdelijk over-
genomen en wij hopen op nieuwe aanmeldingen hiervoor. Het bestuur heeft  8 keer 
vergaderd.
In het jubileumjaar zijn er tentoonstellingen geweest in Hollandsche Rading, Groene-
kan, Maartensdijk en Westbroek. Deze tentoonstellingen zijn heel goed bezocht en 
de reacties waren positief. Hartelijk dank voor de vele vrijwilligers en de leden van de 
jubileumcommissie voor het organiseren van deze activiteiten. 
De Open Monumentendag, thema Boeren, Burgers en Buitenlui, was op zaterdag 9 
september. Naast allerlei opengestelde monumenten was er een boerenlunch in de 
molen De Kraai in Westbroek. 
Na de ledenvergadering van 4 april 2017 was er een lezing over vliegveld Hilversum.  
Op 17 oktober 2017 was de lezing over het waterbeheer in Gooi en Vechtstreek en het 
Noorderpark en op 28 november 2017 ging de lezing over de Reformatie. 
In mei en november 2017 zijn de nummers 52 en 53 van ons tijdschrift St. Maerten 
uitgekomen met daarin vele herinneringen beschreven uit de vier kernen van de oude 
gemeente Maartensdijk.
De excursie naar Museum Vredegoed werd gehouden op 20 mei 2017. Het bezochte 
streekmuseum en het Zoddengebied blijven zeer de moeite waard.
Inmiddels heeft ongeveer de helft van onze leden hun emailadres doorgegeven. En-
kele Nieuwsbrieven en uitnodigingen zijn per mail verzonden. Het blijkt nu dat bij som-
mige leden de nieuwsbrief terecht komt in de spam. Dus controleer ook uw spambe-
richten. Indien u uw emailadres reeds hebt doorgegeven hoeft u dit niet nogmaals te 
doen. Op onze website staan ook actuele berichten.
Volgens de statuten moet de uitnodiging voor de jaarvergadering schriftelijk gebeuren 
dus vandaar deze keer nog op papier.
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