Lelystad /Wageningen, 1 juli 2017.
Beste Vrienden van de Markerwaard,
Hierbij ontvangt u ons jaarlijks verzoek tot betaling van de verenigingscontributie en informeren wij u
over de activiteiten van de vereniging in 2017 en 2018.
Evenals andere jaren wordt de jaarvergadering van de vereniging ook dit jaar gehouden op de eerste
zaterdag van november. Noteert u alvast 4 november, 10.30 tot 12.30 uur.Uitnodiging en programma
volgen dit najaar.
Als bekend heeft het bestuur zich reeds enige tijd beijverd om passende aandacht te geven aan de
100e jaardag van de tot standkoming van de Zuiderzeewet van 14 juni 1918.
Inmiddels is hiervoor door de provincie Flevoland een programmaorganisatie opgezet die begeleiding
zal geven aan(inter) nationale en regionale evenementen waarvoor reeds meer dan 50 organisaties
hun medewerking hebben toegezegd onder de slogan “Van Zuiderzee naar Meer, 100 jaar ZZW”
Tijdens de jaarvergadering van november 2016 hebben de leden ingestemd met het voorstel van het
bestuur om ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet een publicatie uit te geven met als thema; een
inspirerende afronding van het Zuiderzeeproject. Wij hebben een aantal VVM leden en externen
uitgenodigd om hiervoor een essay te schrijven op basis van dit thema. Tijdens de jaarvergadering
van 4 november as. zullen wij deze essays kort presenteren. Noteert U ook 14 juni 2018 als
“Oplevering VVM Publicatie Zuiderzeeproject, inspiraties voor een verantwoorde afronding” en
zaterdag 4 november 2018 als VVM slotmanifestatie, tevens jaarvergadering, met als thema “100
jaar Zuiderzeeproject, wordt vervolgd”. Beide activiteiten zullen deel uit maken van het programma
“Van Zuiderzee naar Meer, 100 jaar ZZW”
Deze en andere informatie kunt u binnenkort ook aantreffen op de website
www.vriendenvandemarkerwaard.nl, in 2017 gesponsord en aangemaakt door resp. VVM ere-lid
Prof. J.Kop en kleinzoon Mr. T.J. van Aardenne. Met dank aan beiden.
Mogen wij u vragen dit voorbeeld te volgen door bij de komende jaarvergadering u te laten
vergezellen , bij voorkeur van een jongere generatie, door een of meer introduces indachtig “ je
maakt het maar een keer mee , 100 jaar zzw”. Bij voldoende belangstelling zullen wij dan na afloop
van de jaarvergadering smiddags met u en uw genodigden een bezoek brengen aan het project
Markerwadden waar , nu door particulier initiatief , de landaanwining in het Zuiderzeeproject wordt
vervolgd.
Het bestuur vertrouwt er op dat deze verenigingsactiviteiten tot in 2018 op uw steun kunnen
rekenen. Uw contributie 2017 van 15 euro zien wij gaarne tegemoet op rekening NL38 INGB
0004748844 van de Vereniging Vrienden van de Markerwaard.
Omdat u in 2016 geen verzoek tot betaling van uw contributie heeft ontvangen, en wellicht om die
reden ook nog niet voldaan heeft laten wij het aan uw vrijwillige beoordeling over alsnog ook voor
de contributie over 2016 een extra bedrag over te maken ten gunste van de verenigingsactiviteiten in
2017 en 2018.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur VVM,
Wim Trieller, voorzitter
Mathieu Pinkers, penningmeester.

