
Verslag van de KGV-avond van 17 januari 2023 

 

De Voorzitter opent de KGV-avond en heet iedereen welkom. Het programma van 

de avond is de jaarvergadering en een presentatie van Eugenie Herlaar.  

 

Jaarvergadering 

Voor het financieel verslag over het afgelopen jaar wordt het woord gegeven aan 

de penningmeester Loes Munter. Loes geeft uitleg van de door haar opgemaakte 

balans, die voor ieder bij aanvang van de vergadering ter inzage ligt op de tafels. 

Het resultaat is nog steeds een ruime positieve reserve. De contributie voor 

2023 blijft € 30. De penningmeester doet het verzoek om de jaarcontributie 

niet eerder dan in het nieuwe jaar te betalen. Dit in verband met het opmaken 

van de financiële balans. Een herinnering hiertoe wordt ook aan het eind van het 

jaar nog gegeven.  Anny Kay verklaart namens de kascommissie akkoord te zijn 

met het financiële beleid over 2022. Voor 2023 meldt Greet Zuurbier zich aan 

als nieuw lid van de kascommissie. 

Het inhoudelijk jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris Lida Oudhuis. 

2022 werd in het begin gekenmerkt door Corona, waardoor er een aantal KVG-

avonden en het uitje geen doorgang konden vinden. In september konden we weer 

van start met Marijke Helwegen, gevolgd door een presentatie van het Hospice 

Alkmaar in oktober. December werd gevuld met de Sinterklaasavond en voor de 

kerstperiode een optreden van Bodhi Geerlings en Naomi Stern. Alle avonden 

konden rekenen op rond de 70 belangstellenden. Het KVG-bestuur heeft ook 

weer aandacht gegeven aan de leden die te maken hebben gekregen met lief en 

leed.  

Tot slot is het woord terug aan de voorzitter Ria Koper. Met een prachtig rijm 

neemt Ria afscheid van haar taak  als voorzitster van de KVG. Zij draagt de 

voorzittershamer over aan Lida Oudhuis. Lida bedankt namens allen Ria voor haar 

jarenlange inzet voor de KVG. Ria was 15 jaar lang een hele fijne  voorzitster. Nu 

Lida voorzitster wordt is de post voor secretaris vacant. Het bestuur heeft 

Pieta van der Mark bereid gevonden deze taak op zich te nemen.  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 

Presentatie van Eugenie Herlaar. 

Eugenie was de eerste vrouwelijke nieuwslezeres van het NTS-journaal. In de 

tijd dat de televisie nog slechts één net kende. Aan de hand van 

projectiebeelden start Eugenie met een nostalgische lezing over de jaren 60. 

Van het ‘Tomadorekje’ tot minister Drees. Zuinigheid en lage lonen stonden hoog 

in het vaandel voor de opbouw van naoorlogs Nederland. Van de AOW die werd 

ingevoerd tot de pil van de NVSH. Van de huisvrouwen met een schortje voor tot 

de dolle mina’s. Een voor allen heel divers en herkenbaar overzicht.  



 

Na de pauze werd de presentatie voortgezet met een lezing over Curaçao.  

Het eerste beeld is de kaart van Caribisch gebied. Het Caribisch gebied kent 

een slavenverleden. De slaven werden ingezet voor zoutwinning en werk op 

suiker- en aloe vera plantages. Curaçao behoort samen met Aruba en Bonaire tot 

de benedenwindse eilanden. Heden ten dage is toerisme de belangrijkste bron 

van inkomsten. Curaçao kent nog veel cultureel erfgoed. Prachtige beelden komen 

voorbij van onder meer gekleurde huizen aan de handelskade, de pontjesbrug, 

plantage-landhuizen en witte stranden. Een prachtige vakantiebestemming, aldus 

Eugenie die hiermee haar lezing afsluit. 

 

Dit was de eerste KVG-avond in 2023. We waren blij verrast met de hoge 

opkomst en verwelkomen jullie allemaal graag weer op de volgende avond, dinsdag 

14 februari met voorwerpen uit de oude doos. 

 

Dank voor jullie komst en hartelijke groet                                                      

                        het bestuur                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 


