Jaarverslag 2020
Corona:
Deze pandemie heeft het verenigingsleven van de O.V.L. voor een groot gedeelte beheerst. Veel
activiteiten konden helaas geen doorgang vinden.
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in het jaar 2020 vijf keer vergaderd, daarvan zijn notulen bijgehouden.
Het bestuur en de werkgroep zijn regelmatig bij elkaar geweest; om materialen te documenteren, te
archiveren en foto’s te benoemen. Dit gebeurde in principe elke maandagmiddag van 14.00 uur tot
16.00 uur in het dorpshuis “Het Wapen van Landsmeer” aan de Calkoenstraat.
Samenstelling bestuur:
Gerrit Wals
Henk van Breemen
Jan Rijswijk
Klaas Schaap
Leo de Kock

voorzitter
secretaris
penningmeester

Werkgroepleden:
Alle bovengenoemde bestuursleden
Joop Schmidt
Jaap Wals
Bert Leguijt
Klaas Dobber
Ledenbestand:
Het ledenbestand per 31 december 2020 omvat 674 betalende leden. Dit is exclusief werkgroep- en
bestuursleden. Het ledenbestand vertoont een flinke daling ten opzichte van 2019. De achteruitgang is
voor een zeer groot deel veroorzaakt door overlijden en opzeggingen door ziekte. Toch heeft de
O.V.L. een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen zodat het ledenverlies enigszins beperkt bleef.
Verenigingsblad:
Het verenigingsblad de Croosduyker is ook in 2020 tweemaal uitgegeven.
Exposities in vitrinekast gemeentehuis:
De vitrinekast werd regelmatig door Frans Poulain ingericht met pronkstukken uit het museum
“Grietje Tump “. Ook de O.V.L. houdt regelmatig exposities in deze vitrine.
Lezingen en presentaties:
Door de beperkingen van corona zijn de lezingen en presentaties niet doorgegaan of afgelast.
Wel heeft de O.V.L haar medewerking verleend aan de “Historische Fietstocht”, georganiseerd door
“SamenMeer”.

Monumentencommissie:
Penningmeester Jan Rijswijk nam deel, namens de O.V.L. aan de vergaderingen van de Monumenten
Commissie. In de loop van het jaar is hij daar mee gestopt i.v.m. de geringe inbreng en acceptatie die
de O.V.L kon leveren.
Straatnamencommissie:
Penningmeester Jan Rijswijk is ook lid, namens de O.V.L., van de straatnamencommissie.
Het Van Ackerterrein heeft de naam “Olympiahof” gekregen van deze commissie.
De O.V.L. vindt dat geen gepaste naam voor dit terrein en heeft verschillende opties voorgesteld.
De naamgeving wordt opnieuw door de commissie behandeld.
Waterlands Archief:
In 2020 is het Waterlands Archief niet door de O.V.L. bezocht. Wel zijn er over en weer diverse
contacten geweest.
Samenwerking met de gemeente Landsmeer:
In 2020 zijn de contacten minimaal geweest, ook dit was te wijten aan de coronacrisis.
Boek ”Landsmeer een parel aan De Breek”
De uitgave van “Landsmeer een parel aan De Breek” werd geheel in eigen beheer gerealiseerd. Tot
nog toe werden er bijna 900 exemplaren verkocht.
Boek ”Landsmeer in oorlog, belevenissen tussen 1940-1946”
Dit boek werd in een oplage gedrukt van 500 exemplaren en was in de kortst mogelijke tijd
uitverkocht.
Helaas kon de uitreiking van het 1e exemplaar aan burgemeester Dennis Straat geen doorgang vinden.
Fotoherkenning:
In februari was er een fotoherkenningmiddag georganiseerd. Deze herkenning was in het
dienstencentrum “SamenMeer” te Landsmeer. Het bezoek aan deze middag was goed. Wanneer de
volgende fotoherkenning kan worden gehouden is nog afwachten.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering moest helaas verzet worden. Deze werd alsnog in het najaar gehouden met alle
beperkingen van dien. De opkomst voor de jaarvergadering was dan ook niet zoals anders.
Website:
De site www.oudheidkundigevereniginglandsmeer.nl wordt goed bezocht.
Schenkingen:
Ook in 2019 ontvingen wij regelmatig geldelijke en materiële schenkingen, in de vorm van oude
foto’s, documenten en voorwerpen. De O.V.L. heeft zowel een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) status, als ook een culturele status. Vooral met giften aan de O.V.L. kan dat belangrijk zijn
voor de schenkers.

Tentoonstelling:
Ook de tentoonstelling “75 jaar bevrijding” kon helaas niet doorgaan, mogelijk dat het in 2021 wel
kan.
Henk van Breemen - secretaris Oudheidkundige Vereniging Landsmeer

