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- Gesprekken en correspondentie met de gemeente over molenbiotoop, watergang en gemaal. 

Inschakelen jurist bouwrecht.  

- Kennismakingsgesprek met nieuwe wethouder Albert Koning, gebrek aan expertise 

monumentenzorg bij de gemeente 

- Stand op ‘gemeentemarkt’ met alle anders vrijwilligersorganisaties; oude films vertoond  

- Bezwaar ingediend verkoop tuin bij Speeltoren 

- Leontien Rosier treedt na het overlijden van Hans de Boer in maart 2016 op als tijdelijk 

penningmeester, inschakelen accountantskantoor De Boer voor administratie. Het zelf maken 

van jaarstukken is voor een leek niet meer haalbaar. Opvolger Tom Lust (fiscaal jurist) wordt 

benoemd.  

- Bestuurslid Alex Ridder treedt aan. 

- Kandidaten gezocht, gesproken en niet gevonden voor versterking redactie Periodiek. Dit is een 

punt van zorg.  

- Aanpassen website conform eisen ANBI 

- Overleg met wethouder Runderkamp en andere organisaties over visie op de ‘inrichting 
openbare ruimte’ 

- Afronding drukken, distributie en presentatie boek “Edam stad in beweging” 

- 2e gesprek wethouder Koning over tuin Speeltoren en molenbiotoop  

- Plannen besproken van leden over Diaconietuin 

- Opdracht bouwhistorisch onderzoek Diaconietuin 

- Na problemen met de oplevering van digitale periodieken en boeken worden deze uiteindelijk 

naar behoren aangeleverd om op de website gepubliceerd te kunnen worden. Vooral de 

zoekfunctie is belangrijk: boeken en periodieken zijn online te raadplegen. De website fungeert 

hiermee als kennisbank. 

- De website wordt door ziekte van onze webbouwer Hans Smits overgedragen aan een andere 

webbouwer en overgezet naar Wordpress. Vervolg in 2017.  

- Schenking € 1.000 voor ‘groot onderhoud’ orgel Grote Kerk 

- Subsidie € 1.000 voor boek “Buitenplaatsen in de Purmer” van Corrie Boschma; in ruil hiervoor 

zal gebruik gemaakt worden van haar boek “Edam, behouden stad” voor de beschrijving van 
monumenten op de website.  

- Vrijwilligersavond in De Harmonie over het boek ‘Lena’ van Monique Bronkhorst, over een 

Edamse in oorlogstijd 

- Er is besloten om over te gaan tot aflossing van de lening aan erven Hans de Boer à € 7.500,=. 

Het betreft een lening t.b.v. het verenigingshuis.  

- Uitstapje met leden naar Zwolle 

- Twee nummers van het Periodiek uitgegeven. 

- Anja Frikkee heeft na de Jaarvergadering van 2016 een lezing gegeven over de ruilverkaveling in 

de Zeevang. Daarbij is ook een documentaire uit de serie Andere Tijden vertoond.  

 

 

 


