Kort jaarverslag van de St.Historie Sonnega-Oldetrijne
Secr. Sonnegaweg 30, 8478 HC Sonnega

Jaar: 2017.

Algemeen:
Het jaar 2017 stond in het teken van bestuurswisseling en contacten met
belangstellenden t.a.v. het uitgebrachte boek “Sonnega-Oldetrijne van
vroeger tot nu”. Er werd een correctielijst opgesteld n.a.v. genoemde
contacten en deze lijst is beschikbaar via onze website. Het overgebleven
restant boeken ( niet verkochte boeken) is opgeslagen in het dorpsarchief.
Het bestuur van Pl.Belang Sonnega/Oldetrijne heeft pro deo de beschikking
gekregen over een flink aantal boeken om uit te geven aan nieuwe inwoners
van de dorpen Sonnega/Oldetrijne. M.b.t. genoemd boek kwamen vele
positieve reacties binnen uit binnen- en zelfs buitenland en dat stelt tot
tevredenheid.
Per 1 april 2017 werd op eigen verzoek de ANBI-status van de Stichting
opgeheven. Deze opgeheven status is eveneens gemeld op de website.
Bestuurswisseling:
Om priveredenen heeft Henk Spijker bedankt voor zijn lidmaatschap van het
bestuur. Henk was penningmeester en uiteraard mede-auteur van het
bovenvermelde boek. Het bestuur is Henk zeer erkentelijk voor zijn vele werk
voor onze Stichting.
De penningen zijn overgedragen aan bestuurslid Kees de Kroon; die dus nu de
functie van penningmeester behartigt.
Albert Conradi uit Sonnega is gelukkig bereid gevonden om de vacante plaats
van Henk Spijker in te nemen. Op 6-10-2017 is Albert Jan Conradi
ingeschreven als bestuurslid bij de K.v.K.
Dorpsarchief:
In verband met het feit dat in de ledenvergadering van Pl.Belang SonnegaOldetrijne in nov. 2016 is besloten om het beheer van genoemd archief onder

te brengen bij onze Stichting zou m.b.t. deze overdracht een kort contractje
worden opgesteld. Er is wel een concept gemaakt; waarop van onze zijde een
paar aanvullingen zijn voorgesteld. Doch het bestuur van Pl.Belang heeft tot
en met heden hierop niet gereageerd en dus is er (nog) geen officieel (
getekend) contractje. Het bestuur van onze Stichting is in afwachting.
Activiteiten:
Bestuurslid Hendrik Fokkema bracht het idee (project) aan om een infopaneel
te plaatsen op de oude begraafplaats ( rijksmonument) aan de Sonnegaweg.
De eigenaar van genoemde begraafplaats ( St.Begraafplaatsen Sonnega)
heeft hierop positief gereageerd en vanaf oktober 2017 zijn enthousiast
teksten en modellen geproduceerd. Als dit verslagje wordt geredigeerd lijkt
het er op dat nog dit jaar een definitief concept kan worden gepresenteerd en
dat verder overleg kan worden gevoerd over model, produktie en kosten e.a.
Tot slot:
We willen weer iedereen dank brengen die een bijdrage heeft geleverd aan
onze Stichting Historie en wel speciaal een woord van dank aan onze
webmaster de heer Jacob Boersma, die steeds weer pro deo zorgdraagt voor
onderhoud en aanvulling van genoemde site.
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