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Voor de ANBI belangrijke artikelen uit de statuten :
Artikel 1
De vereniging draagt de naam:
,,HISTORISCHE ITERENIGING HOOGEZAND-SAPPEMEER EN
OMSTREKEN, gevestigd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en is opgericht op zesentwintig oktober
negentienhonderdtweeënnegentig .
Artikel 2
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van
de studie en het verbreiden van de kennis van de
geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer en omstreken
in de ruimste zin genomen - en het fungeren als
ontmoetingspunt voor allen die zich betrokken
voelen bij de geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het instellen en begeleiden van werk- en studie
groepen die zich met een bepaald onderwerp van de
geschiedenis van Hoogezand-Sappemeer en omstreken
bezighouden;
b. het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen;

c. het eventueel doen uitgeven van periodiek en
incidenteel verschijnende publicaties, zoals een
tijdschrift en monografieën; -----d. het stimuleren van aktiviteiten als onder b en
c bedoeld, door derden te ontplooien;
e het verzamelen van historisch materiaal betrekking
hebbende op de geschiedenis van Hoogezand-Sap
pemeer (zoals daar onder meer zijn: foto’s,
familiepapieren, overblijfselen van de materiëIe
cultuur, bijvoorbeeld werktuigen) en het streven
naar een ruimte waarin dit materiaal bewaard
casu quo tentoongesteld kan worden;
f. het in rechte optreden, het voeren van procedures en het gebruik maken van alle andere wettige
middelen, welke voor het doel van de vereniging
bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4 :
1. De vereniging houdt zich aanbevolen voor:
a. schenkingen;
b. in bewaring geven.
2. in beide gevallen zal een contract worden opgemaakt
3. De vereniging garandeert een zorgvuldig beheer.
Artikel 5
1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. jeugdleden.
2. Gewone Leden van de vereniging kunnen zijn
natuurlijke- of rechtspersonen die zich aIs zoda-nig schriftelijk of mondeling bij de secretaris -van de vereniging hebben aangemeld.
Natuurlijke personen moeten op de eerste januari
van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd
hebben bereikt.
3. Jeugdleden kunnen zijn natuurlijke personen die
op de eerste januari van het verenigingsjaar de
achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt,
die zich als zodanig schriftelijk of mondeling
bij de secretaris van de vereniging hebben aangemeld
4. De leden betalen jaarlijks contributie welke door
ledenvergadering zal worden vastgesteld.
Artikel 6
1.Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. overlijden; -----b. door schriftelijke opzegging door het 1id, gericht
aan de secretaris, tenminste een maand voor
het einde van een verenigingsjaar;
c. door schriftelijke opzegging door het algemeen
bestuur wanneer een 1id zijn financië1e verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt of wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting door het algemeen bestuur indien
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap of tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft
het lid gedurende een maand na ontvangst van de
kennisgeving van dit besluit beroep op de ledenvergadering.
Geen beroep is echter mogelijk tegen opzegging van
het lidmaatschap op grond van wanbetaling.

ARTIKEL 8
1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering
vast te stellen oneven aantal personen
van tenminste vijf , in de ledenvergadering van de
vereniging gekozen.
De ledenvergadering benoemt de voorzitter.
2. De bestuursleden verdelen de overige functies
in onderling overleg, met dien verstande dat er
in ieder geval een secretaris en penningmeester
worden aangewezen.
De functies van secretaris en penningmeester, zomede die van voorzitter en secretaris dan wel voor
zitter en penningmeester, zijn niet in één persoon
verenigbaar.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel
hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

JAARVERSLAG 2015
HISTORISCHE VERENIGING HOOGEZAND – SAPPEMEER e.o.
Sinds de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2015 bestaat het bestuur uit :
Maarten M. Rietveldt , voorzitter
Roelf Ballema
, penningmeester
Janneke Hessing , vice-penningmeester
Wim A.H. Rozema , secretaris / intermediair Pluustergoud
Janny Tulp
, vice-secretaris

Het ledental bleef in het jaar 2015 stabiel. Op 31 december 2015 waren er 275 leden.

Een overzicht van het verenigingsjaar 2015 :
19/01/2015 :
Nijjoarsveziede in Dansschool Van der Vlag. Aanwezig : 70 leden.
Naast koffie / thee met Nieuwjaarsgebak en een Nieuwjaarsborrel met een hapje,
was er aandacht voor : elkaar ontmoeten; de Nieuwjaarstoespraak door de vice-voorzitter; een
inleiding met fraai beeldmateriaal, door uw secretaris, over de geschiedenis en de aanstaande
reconstructie van een groot Rijksmonument binnen onze gemeente; een tweetal voordrachten
uit eigen werk door de heer Henk Puister en …live muziek door een bij onze vereniging graag
geziene muzikale gast : Chris Kleine!
09/03/2015 :
In samenwerking met de Historische Vereniging Hoogezand - Sappemeer en Omstreken
organiseert de projectgroep Zwembadverhalen in Café de Tibbe in HoogezandSappemeer haar eerste verhalenavond. Aanwezig : 75 personen. Iedereen die een verhaal
heeft over zwemmen of zwembaden is van harte welkom. De insteek is laagdrempelig en het
is de bedoeling zoveel mogelijk mensen, verenigingen en organisaties enthousiast te maken
om aan deze avonden mee te doen. Mensen die gewoonweg benieuwd zijn naar de (zwem)
verhalen van anderen zijn natuurlijk ook welkom. De verhalen die zij vergaren dienen ter
inspiratie voor de spetterende locatievoorstelling Zwembadverhalen in de Scharlakenhof te
Haren in juli 2015.
17/03/2015 :
Jaarvergadering in Café De Tibbe .Aanwezig : 50 leden.
Na het huishoudelijk gedeelte is er een boeiende lezing door de heer Nick Kieft, historicus en
bestuurslid van de Historische Kring Menterwolde, getiteld :
WILLEM ALBERT SCHOLTEN , de eerste Nederlandse multinational.
02/04/2015 :
Op donderdag 2 april 2015 rijdt De trein van toen op het traject dat tijdens WO II gebruikt
werd door de Duitse bezetter voor de deportaties van Joden, Sinti en Roma.
Onderweg stopt de trein bij een aantal stations op dit treintraject tussen kamp Westerbork
en Leer om de daar geplaatste markeringen te onthullen.
De trein van toen is een initiatief van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en NS en
wordt beschikbaar gesteld door ARRIVA – de huidige vervoerder op het Groningse
spoortraject. Directeur van het Herinneringscentrum Dirk Mulder onthult de speciaal
vormgegeven zuilen samen met de regiodirecteur van de Nederlandse Spoorwegen; Ineke
van Gent en Pieter Smit, de burgemeester van Oldambt.
Op uitnodiging van Kamp Westerbork rijdt de secretaris van de HVHS met deze speciale trein
mee.
Op het spoortracé kamp Westerbork-Leer, de ‘route van de vervolging’ in de periode 19421944, zijn markeringen geplaatst op de stations; Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek,
Winschoten, Bad Nieuweschans, Bunde, Weener en Leer.
13/04/2015 :
De gemeente Hoogezand-Sappemeer en het 4 mei comité organiseren een
herdenkingsbijeenkomst “70 jaar later…” om het einde van de Tweede Wereldoorlog te
herdenken. De bijeenkomst wordt gehouden in de kerk te Kropswolde, op 13 april 2015.
Op deze datum is het precies 70 jaar geleden dat Hoogezand en Sappemeer bevrijd
werden. Het bestuur van de HVHS is hierbij aanwezig.

30/04/2015 :
De bewoners van Zorgcentrum St. Jozef te Sappemeer hebben, tijdens een door
Activiteitenbegeleidster Ellen Uil georganiseerde middag, gesproken over hun herinneringen
aan de bevrijding van Hoogezand en Sappemeer, nu 70 jaar geleden. De aanwezigen in de
recreatiezaal werden geïnterviewd door de heren Gerrit Stuut en Wim A.H. Rozema van de
Historische Vereniging H-S. Het gemeentearchief had een fotopresentatie samengesteld met
beelden uit de april- en meimaand van 1945.
23/05/2015 :
Mit GADO noar Stad ..
Excursie van 50 leden van de Historische Vereniging Hoogezand - Sappemeer e.o.
naar Hooghoudt Groningen : Glasverzameling en Proeverij.
29/09/2015 :
Langs de boorden van het Winschoterdiep : een nostalgische reis door de leden van de PCOB,
afdeling Hoogezand - Sappemeer langs het voormalige Winschoterdiep aan de hand van
authentiek en veelal niet eerder gepubliceerd fotomateriaal.
We leggen o.a. aan in: Waterhuizen, Westerbroek, Foxhol, Foxham, Martenshoek,
Kropswolde, Hoogezand, Kielwindeweer, Nieuwe Compagnie en Sappemeer.
Organisatie en presentatie : de bestuursleden Tulp, Hessing en de heer Rozema.
10/10/2015 :
Bezoek aan het Nationaal Busmuseum te Hoogezand. Aanwezig : 45 personen.
Na de koffie/thee met appelgebak en een korte uitleg volgde een geanimeerde rondgang door
het museum.
05/11/2015 :
Bestuur en vele leden aanwezig in MFC “de Klabbe’ in Foxhol bij de derde Jaap
Westerdieplezing, georganiseerd door de gemeente Hoogezand – Sappemeer en gehouden
door Pluustergoudredakteur Daan Hulsebos. Ons lid Nel de Boer – Feitsma zal op voordracht
van Hulsebos de vierde Jaap Westerdieplezing verzorgen in 2017.

16/11/2015 :
‘De verdwijning van de Fivel’, een boeiende lezing door prof. Ben Westerink. Aanwezig : 35
personen.
19/12/2015 :
De secretaris houdt een on site-inleiding te Westerbroek, westelijk van de Hesselinkslaan.
Voorafgaand aan de aanleg van een faunapassage vindt hier archeologisch onderzoek plaats
naar een tankgracht en een loopgraaf uit WO II.
Onze website ( www.historische-vereniging-hs.nl ) werd in het afgelopen jaar 2168 keer
bezocht.
Wim A.H. Rozema, secretaris. www.historische-vereniging-hs.nl

JAARVERSLAG 2016
HISTORISCHE VERENIGING HOOGEZAND – SAPPEMEER e.o.
Sinds de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2016 bestaat het bestuur uit :
Maarten M. Rietveldt , voorzitter
Roelf Ballema
, penningmeester
Janneke Hessing , vice-penningmeester
Wim A.H. Rozema , secretaris / intermediair Pluustergoud
Janny Tulp
, vice-secretaris

Het ledental bleef in het jaar 2016 stabiel. Op 31 december 2016 waren er 275 leden.
Een overzicht van het verenigingsjaar 2016 :
24/01/2016 :
Nijjoarsveziede in Dansschool Van der Vlag. Aanwezig : 70 leden.
Naast koffie / thee met Nieuwjaarsgebak en een Nieuwjaarsborrel met een hapje,
was er aandacht voor : elkaar ontmoeten; de Nieuwjaarstoespraak door de vice-voorzitter en
een muzikaal optreden door het duo “Brood en Spelen” uit Losdorp.
12/02/2016 :
Erfgoed op Aletta.
Als introductie op het thema kwamen vanmorgen twee bestuursleden van de Historische
Vereniging Hoogezand-Sappemeer een presentatie geven. Janneke Hessing en Wim Rozema
lieten de leerlingen aan de hand van vergelijkingsfoto's zien hoe de gemeenten Hoogezand en
Sappemeer er vroeger uitzagen. De leerlingen moesten raden waar de historische foto's waren
genomen. En dat viel nog niet altijd mee, want veel van wat nu rijbaan is in HoogezandSappemeer was vroeger water. Kanalen en diepen met daarover prachtige houten
loopbruggetjes, die Hoogholtjes werden genoemd. Veel water dus en dat was erg handig voor
de industrie - zoals de aardappelmeel- en strokartonfabrieken - voor aan en afvoer van
produkten. De leerlingen van het Aletta kunnen er in het vervolg alles over lezen in de
boeken, die de historische vereniging de school aanbood .
22/03/2016 :
Jaarvergadering in Café De Tibbe .Aanwezig : 45 leden.
Na het huishoudelijk gedeelte is er een boeiende lezing door de heer Jan de Maar, getiteld :
“Veenhuizen, je raakt er door geboeid …!”
04/05/2016 :
Start tweewekelijkse fotoserie “Vroeger en Nu” in de H-S-Krant.

28/05/2016 :
Excursie naar het Gevangenismuseum Veenhuizen, o.l.v. de heer Jan de Maar.
50 deelnemers. Een bijzondere belevenis, bijzonder goed georganiseerd door Janneke Hessing
en Jan de Maar.

11/06/2016 :
Onze Historische Vereniging presenteert zich op de Lentefair in het Rijksmonument
Oosterpark. Er is veel belangstelling voor onze vereniging. We kunnen een paar nieuwe leden
inschrijven.
02/07/2016 :
De Historische Vereniging presenteert zich op de Multiculturele Markt te Foxhol. Helaas zijn
de weersomstandigheden op deze dag niet ideaal.
21/07/2016 :
Bestuur Historische Vereniging te gast op de werf van Royal Bodewes te Martenshoek Foxham, ter gelegenheid van de tewaterlating van de Arklow Valley
13/09/2016 :
Langs de boorden van het Winschoterdiep : een nostalgische reis door de leden van de
Passage, langs het voormalige Winschoterdiep aan de hand van authentiek en veelal niet
eerder gepubliceerd fotomateriaal. We leggen o.a. aan in: Waterhuizen, Westerbroek, Foxhol,
Foxham, Martenshoek, Kropswolde, Hoogezand, Kielwindeweer, Nieuwe Compagnie en
Sappemeer. Organisatie en presentatie : de bestuursleden Tulp, Hessing en de heer Rozema.
01/10/2016 :
Bezoek aan het Brandweermuseum te Sappemeer. Aanwezig : 45 personen.
Na de koffie/thee met appelgebak en een korte uitleg volgde een geanimeerde rondgang door
het museum. Er was veel lof voor de vrijwilligers van dit museum.
21/10/2016:
Onze Historische Vereniging presenteert zich in Huize Voor Anker te Hoogezand.

15/11/2016 :
Lezing door Stip ter Laan over het leven van haar in Slochteren geboren grootvader Kornelis
ter Laan. Aanwezig : 50 personen.
16/11/2016 :
Langs de boorden van het Winschoterdiep : een nostalgische reis door de leden van de
Vrouwenvereniging Foxhol, langs het voormalige Winschoterdiep aan de hand van authentiek
en veelal niet eerder gepubliceerd fotomateriaal.
12/12/2016 :
Het bestuur is aanwezig bij de presentatie ten gemeentehuize van het nieuwe boek van dr.
Wormgoor, getiteld “Turfschuiten en Kustvaarders”.

Wim A.H. Rozema, secretaris. www.historische-vereniging-hs.nl

•

een financiële verantwoording

