JAARVERSLAG 2014

1. Organisatie
In 2014 kwam het bestuur elf maal in vergadering bij elkaar. In september
mochten we een nieuw bestuurslid welkom heten, Annemarie HessingArmbrust. Het bestuur bestond daarna uit zeven personen.
Het schaap-met-de-vijf-poten beeldje en de erepenning
Ereleden: Bart Krijnen, Emke Raassen-Kruimel, Bep De Boer (bijbehorend
bronzen beeldje van kunstenares Marja Thole)
Erepenning: Antoon Bruggelink en Nic Vos.
Vrijwilligers: ook in 2014 mochten we ons verheugen over de inzet van rond
de vijfenzestig vrijwilligers. De drie ‘visitekaartjes’ van de HKL zijn:
Lindenhoeve, Archief en Kwartaalbericht. De gastvrouwen en –heren, de
archiefmedewerkers en redacteuren en bezorgers, zorgen voor het
uitdragen van ons motto: de Historische Kring Laren bestudeert en etaleert
de geschiedenis van Laren. In december werden zij ontvangen door het
bestuur en met een kleinigheidje werd onze dankbaarheid naar hen toe
onderstreept.
Op 31 december had de HKL 891 leden.

Voor de huisvesting in de deel van de historische Lindenhoeve betaalt de
Historische Kring een ‘maatschappelijke’ huurprijs aan de gemeente. Ze
ontvangt geen bijdrage in de exploitatie. De HKL organiseerde namens de
gemeente de Open Monumentendag. Hiervoor kreeg zij een financiële
bijdrage van de gemeente.
2. Historische Centrum de Lindenhoeve
De eigenaar, de gemeente, inspecteert eenmaal per jaar de boerderij.
De tuin werd ook dit jaar onderhouden door een vrijwilliger.
De archiefmedewerkers zijn zowel voortvarend als adequaat aan het werk
geweest. Het digitaliseren verliep naar wens. Alle stoelen in de archiefkelder
waren op woensdagmiddag bezet. Vragen via email of website werden door
Yvonne Majoor en/of Rob Ramselaar beantwoord.
3. Activiteiten
Op 4 januari 2014 vond in de Lindenhoeve de opening plaats van de
tentoonstelling over De Warrekam. Deze was te bezichtigen tot en met
zaterdag 22 maart. Voorts waren er tentoonstellingen over
Broeders/Aloysiusschool vanaf 5 maart en over de 30-jarige Bijenvereniging
met een zeer druk bezochte opening op 24 mei en (het thema van Open
Monumentendag) Op reis!
Totaal hebben we in het verslagjaar in de Lindenhoeve 1045 bezoekers
mogen verwelkomen.
Ook dit jaar werd op zondag 31 augustus aan het Oogstfeest van de S.O.L.L
(Stichting Oude Landbouwgewassen Laren) meegedaan en ook stonden we
op de INmarkt Laren, tijdens de evenementendag op zondag 14 september.
Traditiegetrouw organiseerde de HKL weer de Open Monumentendag.
Thema was: Op reis! Dit was op zaterdag 13 september.
Met enige regelmaat werden lezingen gegeven door (bestuurs)leden van de
HKL of wandelingen begeleid. Een enkele maal werd een gastles gegeven op
één van de Larense scholen.
De derde uitgave van het Kwartaalbericht, 2014-3 nr. 129 was een prachtig
themanummer over “De broeders van Saint Louis”. Naast het
Kwartaalbericht kon men informatie terugvinden op onze een website of in
de nieuwsbrief . Daarnaast werden ook persberichten rondgestuurd.
AvdB/Laren

