JAARVERSLAG 2015

1. Organisatie
In het lustrumjaar 2015 kwam het bestuur elfmaal bij elkaar. In dit
verslagjaar bleef het bestuur ongewijzigd. Het bestond uit zeven
personen.
Het schaap-met-de-vijf-poten beeldje en de erepenning
Ereleden: Bart Krijnen, Emke Raassen-Kruimel, Bep De Boer (aan hen
is het bronzen beeldje van kunstenares Marja Thole uitgereikt)
Erepenning: Antoon Bruggelink en Nic Vos.
Vrijwilligers: ook in 2015 mochten we ons verheugen over de inzet
van een kleine zeventig vrijwilligers. De Lindenhoeve, het Archief en
het Kwartaalbericht gelden als de drie ‘visitekaartjes’ van de HKL. 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. Op 19
december werden de vrijwilligers door de leden van het bestuur in de
Lindenhoeve ontvangen waarmee hun dankbaarheid voor de inzet
van de vrijwilligers werd onderstreept.
Op 31 december had de HKL 864 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 kap van de hooimijt zakt steeds verder scheef. Onze zorg is
gedeeld met de gemeente.
De tuin werd ook dit jaar onderhouden door een vrijwilliger.
De archiefmedewerkers hebben ook in dit verslagjaar met grote ijver
en gestaag doorgewerkt. Het digitaliseren blijft een belangrijke taak.
Dit jaar is er geïnvesteerd in (ver)nieuw(d)e apparatuur . Vragen via
email of website werden door Yvonne Majoor en/of Rob Ramselaar
beantwoord.

3. Activiteiten
Op 31 januari opende de tentoonstelling Laren: feit en fictie! Deze
tentoonstelling liep tot 17 april. Daarna volgde: Hamdorff: in en om
Hamdorff aan het begin van de twintigste eeuw (25/4 tot 5/9). Het
thema van de Open Monumentendag-die traditiegetrouw door de
HKL werd georganiseerd- was Kunst&Ambacht. Dit was aanleiding om
de laatste tentoonstelling van het jaar hieraan te wijden. (13/9 tot
eind december). Op 24 oktober hield Ank Perdijk een lezing over
klederdrachten. Het was een drukbezochte middag.

Tijdens de Atelierroute Laren (16 en 17 mei) exposeerde Winnie
Fokker in de Lindenhoeve. Zij noteerde 331 bezoekers in dat
weekend.
Totaal ontvingen we 1137 bezoekers, waarvan 331 tijdens
Atelierroute.
De HKL stond als vanouds met een kraam op het oogstfeest van de
Stichting Oude Landbouwgewassen op zondag 30 augustus en
vervolgens ook op de INmarkt Laren op zondag 13 september.
2015 was voor de HKL het zevende lustrumjaar. Het was een
gelukkige omstandigheid dat juist in dit jaar het Larens kast- of
schuilkerkaltaar opnieuw een plaats in Laren heeft gekregen. Na
jarenlange voorbereidingen. Op zaterdag 12 september kon het
unieke altaartje – met medewerking van de gemeente Laren - in de
hal van het Raadhuis aan de Eemnesserweg bewonderd worden. Het
is geheel gerestaureerd en geconserveerd voor de komende
generaties. De HKL heeft zich ingezet om dit voor Laren bijzondere
altaar verplaatst te krijgen van Hilversum naar Laren. Op deze
zaterdag was er op diverse momenten een rondleiding die begon bij
het kastaltaar en vervolgens langs de kunst van de gemeente ging, die
hangt in het Raadhuis.
De HKL verleende diverse malen medewerking bij thema-lezingen op
scholen of rondleidingen door het dorp.
Het Kwartaalbericht verscheen vier keer (niet zo gek voor een
kwartaalbericht ;-). Het aantal pagina’s is steeds het maximale aantal.
De redactie zet zich met veel verve in, om de nummers steeds zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor lezers/donateurs. En met
succes. Informatie kon men vinden op de website. Persberichten
zorgden ervoor dat de activiteiten van de Kring onder de aandacht
werden gebracht.
AvdB/Laren

