Kerkmeijer-de Regt Stichting - Jaarverslag 2016
In het jaar 2015 mag dan het accent van activiteiten in onze stad gelegen
hebben op maritieme gebeurtenissen met de komst van de Halve Maen en de
start van de viering van 400 jaar KaapHoornVaarders, het jaar 2016 gonst van
de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn,
met wie de Kerkmeijer-de Regt Stichting haar oprichter deelt. Het spreekt
vanzelf dat de viering van dit 100-jarige jubileum gepaard gaat met activiteiten
waar de stichting haar bijdragen aan heeft geleverd of toezeggingen heeft
gedaan, waaronder de uitgave van het boek ‘Hoorn in de 20e eeuw’, een
uitgave van de Publicatiestichting Bas Baltus, waar vele auteurs vrijwillig hun
medewerking aan verlenen.
Andere uitgaven van Publicatiestichting Bas Baltus, waaraan de stichting
financiële steun heeft verleend zijn de biografie van schilder Jan Albertsz
Rotius en ‘Grote Oost 38’. Stichting Vrienden van het Westfries Archief mocht
rekenen op een bijdrage voor het boek ‘Leven en werken Jacob Braaff’. In
samenwerking met de Publicatiestichting heeft het bestuur de heruitgave van
‘Hoorn in de Verdrukking van de hand van Christina de Regt uitgebracht.
Daarnaast hebben we onze jaarlijkse bijdrage aan de Vrienden van het
Westfries Museum weer voor een volgende periode toegezegd. Het schenken
aan het Westfries Museum ligt in van onze statutaire doelstellingen
opgesloten.
Er hebben twee vergaderingen plaatsgehad, in april en oktober.
In de najaarsvergadering van 2016 heeft Nelleke Huisman na negen jaar
afscheid genomen van het stichtingsbestuur, waarin ze verschillende functies
heeft bekleed. Dick Louwman heeft zijn functie als secretaris verruild voor die
van voorzitter en Marjan Faber is als secretaris toegetreden tot het bestuur. Co
van Langen treedt sinds begin dit jaar als penningmeester op. De heer
Louwman is afgevaardigde van de Stichting Vrienden van het Westfries
Museum en de heer Van Langen van de Vereniging Oud Hoorn. Mevrouw
Faber is als vrijwilliger bekend met en bij beide organisaties.

