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Stichting Historische Kring Woudsend

Beste donateurs,
Hierbij ontvangt u de 2e donateursbrief van de Historische Kring
Woudsend. Hiermee willen we u op de hoogte houden van activiteiten
en ontwikkelingen. Wij hopen dat u deze informatie met belangstelling
zult lezen en begroeten u graag bij een van onze activiteiten.
Als u suggesties heeft horen wij die graag. Betrokkenheid en inbreng
van onze donateurs wordt zeer op prijs gesteld.
Stichtingsvorm
Sinds 7 augustus 2009 is de Historische Kring Woudsend officieel een
stichting. Voor het verkrijgen van bijdragen en subsidies is een officiële
rechtsvorm namelijk meestal een voorwaarde.
ANBI-erkenning
Van de belastingdienst hebben we als Stichting per 7 augustus 2009
een ANBI-erkenning gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De erkenning heeft fiscale voordelen:
Als ANBI erkende instelling hoeven we geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die we ontvangen. En let op: Ook een donateur kan giften aan ons (gedaan vanaf 7
augustus jl.) van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Beleidsplan.
Er is door ons een beleidplan gemaakt voor de jaren 2009-2010. In dat
beleidsplan staat vermeld welke projecten wij in het kader van onze
doelstellingen willen realiseren. Het beleidsplan kan op verzoek worden
toegezonden.
Stichting Woudsend Anno 1816
Voor ons hoofddoel, het opzetten en openbaar maken van een historisch archief, is een bijdrage gevraagd aan de Stichting Woudsend Anno 1816. Deze stichting is voortgekomen uit de opgeheven Onderlinge
Schadeverzekeringsmaatschappij Woudsend Anno 1816 en geeft bijdragen voor maatschappelijke projecten, in het bijzonder binnen de
regio Woudsend, Wymbritseradiel en Friesland.
De stichting heeft ons inmiddels een donatie toegezegd.
Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag/Friese Molendag op 12 september jl.
heeft de Historische Kring een kleine fototentoonstelling gehad in de
molenwinkel van ’t Lam. Deze fototentoonstelling is daar overigens nog
steeds te zien.

Ons werk wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van

Radiodocumentaire Omrop Fryslân
Omrop Fryslân gaat voor het zondagmorgenprogramma ‘Bureau de
Vries’ een documentaire maken over Woudsend Verzekeringen.
Programmamaker René Koster heeft o.a. onze medewerking gevraagd
en we hebben hem al veel documentatie aangeleverd.

Geluidsopname
Op internet kunt u een geluidopname uit 1971 beluisteren van een gesprek met Berend Okma, Binne
Westerhof en Harmke v.d. Werf-de Jong. Het komt uit het project Soundbites van het Meertens Instituut.
Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en er komen tal van historische feiten ter sprake. De opname is
te beluisteren op http://www.meertens.knaw.nl/soundbites/. Tik bij zoeken in Woudsend en dan kunt u de
opname afspelen.
Cursus Digitaal dorpsarchief
Een paar leden hebben een cursus ‘digitaal dorpsarchief’ gevolgd. Als gevolg hiervan heeft de HKW via
dorpsarchieven.nl een eigen webgedeelte, waarop inmiddels al wat foto’s zijn geplaatst. Teksten maken
bij de foto’s vraagt nog veel werk en daarom wordt de website voorlopig nog niet openbaar gemaakt. Als
er donateurs zijn die willen assisteren bij het maken van teksten, horen wij dat graag via onze secretaris.
Verkoop DVD ‘Historische Woudsend in zwart-wit’
Wegens groot succes zijn er nog eens 100 exemplaren van de dvd bijbesteld. Er zijn publicaties geweest
in het Sneeker Nieuwsblad en Wijd en Zijd en dat heeft aardig wat reacties opgeleverd. De DVD kan nog
steeds besteld worden via secretaris Siemon de Vries.
Filmmateriaal
Er moet nog genoeg oud filmmateriaal zijn over Woudsend en haar bewoners. Hebt u nog dergelijke films
in huis, laat het ons dan weten. Wellicht kunnen we de film(s) laten digitaliseren en in de toekomst vertonen.
Wintermarkt
Op zaterdag 19 december is er in het MFC De Driuwpôlle weer de jaarlijkse wintermarkt. Ook de Historische Kring Woudsend is dan weer van de partij. Een aantal mensen is al druk bezig om weer een leuke
presentatie te kunnen geven van ons werk. We nodigen u van harte uit om langs te komen.
Inloopmiddag
Op maandagmiddag is een groepje in het MFC bezig met het ordenen en rubriceren van ons historisch
materiaal. Iedereen die dit materiaal (foto’s, artikelen, boeken) over Woudsend eens wil inzien, is van harte welkom! En als u nog historisch materiaal thuis hebt, kunt u dat ook meenemen om te bekijken bij een
kopje koffie of thee. U kunt materiaal aan ons afstaan maar we kunnen het materiaal voor ons archief ook
inscannen, waarna u de originelen terugkrijgt. We zijn er tijdens het winterseizoen elke maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur in de Havenzaal.
Historische artikelen Driuwpôlle
De Historische Kring Woudsend publiceert in dorpskrant de Driuwpôlle regelmatig historische artikelen.
Met een abonnement op de Driuwpôlle blijft u goed geïnformeerd over het verleden en heden van Woudsend.
Aanwinsten
Regelmatig krijgen wij al materiaal aangeboden. Zo kregen wij van Jan J. de Vries uit Amsterdam een
aantal boeken waarin over Woudsend wordt geschreven, van verschillende kanten oude foto’s en ansichtkaarten en andere documenten. Van Feike van der Velde uit Folsgare kregen we een lijst met bijnamen
van Woudsenders, en dat zijn er nogal wat. Ook mogen we zo nu en dan foto’s en documenten voor ons
archief inscannen. Voor meer materiaal houden wij ons van harte aanbevolen.
Momenteel zijn we druk bezig het materiaal in thema’s op te bergen, waarna het vastleggen in lijsten kan
beginnen. In de loop van volgend jaar hopen we een catalogus te kunnen publiceren van in het archief
aanwezige zaken. Uiteindelijk willen we bereiken dat gemakkelijk via internet gezocht kan worden op onderwerpen die in ons archief zijn opgenomen.
Donateurskaart 2010
De Historische Kring heeft nu ongeveer 80 donateurs, maar dat moeten er meer worden. Weet u in uw
omgeving nog belangstellenden? Voor de 100ste donateur die bij onze penningmeester wordt ingeschreven hebben wij een leuk ‘historisch’ cadeautje.
In de loop van december krijgen alle donateurs van de penningmeester een schriftelijk verzoek om de
bijdrage voor 2010 over te maken.
E-mailadressen
Wij verzoeken u om uw e-mailadres door te geven naar phkranendonk@zonnet.nl, zodat wij u sneller en
actueler op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten.

