 Jaarverslag van het bestuur van de Heerder Historische Vereniging over 
 het  jaar 2020

Bestuur 
We zijn het jaar begonnen met 945 leden. De Jumbo actie uit 2019 heeft 35 nieuwe leden opgeleverd.

We gingen 2020 voortvarend van start. Onze voorzitter had samen met dhr JH Bosch een gesprek met de wethouders Cegerek en Berkhoff gehad inzake de privatisering van de villa. Dhr J.H. Bosch zou met de jurist van de gemeente e.e.a. bekijken.  Hier zou voor de zomer duidelijkheid over moeten komen.

In juni kregen we bericht van de wethouder dat hij het erg druk had en dat de beslissingen aangaande de privatisering nog “even” worden uitgesteld.
Dit hoorden we wederom niet voor het eerst.

In februari is de de tentoonstelling “Dienstplicht in Nederland” geopend door de toenmalige burgemeester Jaqueline Koops. 
Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen met behulp van dhr George van de Most jr.
Toen kwam Corona. Donderdag 12 maart was voorlopig de laatste dag dat het museum open was.
Gelukkig is daar FB. In 28 dagen hadden we 7300 volgers.
Alle activiteiten worden opgeschort of afgelast.
Er is ook geen ALV. De financiële jaarstukken  worden via zoom gecontroleerd en de cijfers worden op de website gezet.
De dames Römer en Leeuwis – de Vries en dhr. J. de Wal waren aftredend en herkiesbaar. Het bestuur is er vanuit gegaan dat zij zouden worden herkozen.

Wel zijn er in  deze periode  toch wat nuttige zaken geregeld.
Zo hebben de dames Römer en Leeuwis  de stenencollectie  van dhr. W.Tol museumwaardig gemaakt. Zij hebben hier hulp bij gekregen  van dhr. Bauke Terpstra,  amateur geoloog  uit Epe. De vitrines zijn opnieuw ingedeeld te beginnen met de oudste vondsten en vervolgens op soort gesteente. Ook is er een boek gemaakt met meer uitleg.


In de tuin had de buxusmot ook zijn weg gevonden naar de villa.
We hebben alle buxus hagen laten verwijderen en uit kostenbesparende overwegingen niet terug geplaatst, maar de overige heesters wat meer ruimte gegeven, zodat het er toch verzorgd uitziet.

Eind augustus leek corona op z'n retour en kon er weer gedacht worden aan beperkt opengaan. Op woensdag 16 september hadden we een bezoek van een privégroep aan de tentoonstelling en daarna waren we weer beperkt open op afspraak. Helaas moesten we de beslissing nemen om na 31 oktober  weer dicht te gaan  voor de rest van het jaar.
Vanwege een lekkage in september zijn de plafondplaten in de gang vervangen en is er een tweede afvoer van het dak gemaakt zodat de goten niet meer zouden overstromen.
Tot op heden lijkt dat goed te werken.

Bestuursvergaderingen zijn wel doorgegaan met in acht neming van de 1,5 m regel.  

Er kon ook geen vrijwilligersuitje plaats vinden en in plaats daarvan hebben de vrijwilligers een ondernemersbon van €15,- ontvangen.

Heerde Historisch.
Gelukkig kon de uitgave van Heerde Historisch wel gewoon doorgaan en hebt u daar tenminste wel van kunnen genieten.

De Raboclubkas
De Rabo clubkas heeft dit jaar € 1024,90 opgebracht.

Voor het eerst was de villa niet in kerstsfeer maar wel was het balkon met groen en lichtjes versierd.

Hopelijk wordt 2021 weer een normaal jaar.



