
VWG Nieuwsbrief  24 januari 2018 

VWG Bestuur: 

Aan het eind van dit jaar zal de voorzitter aftreden. 

Op de eerstkomende ALV zal het bestuur verslag doen van de aanbevelingen die de Ad hoc 
Adviescommissie aan het bestuur heeft uitgebracht en welke daarvan zullen worden 
overgenomen en ingevoerd. De website is een belangrijke schakel in de communicatie en het 
beschikbaar stellen van informatie. De website is een van de speerpunten om te onderzoeken 
en waar mogelijk te optimaliseren. 
De penningmeester gaat in op het verzoek om een transparante begroting op te stellen evenals 
een meerjarenbegroting.  

Voor 2018 is de contributie vastgesteld op: 
E 30,-voor leden. E 15 voor gezinsleden en e 15,- voor studenten. De gezinsleden mogen 
deelnemen aan de excursies en lezingen van de vereniging maar ontvangen geen exemplaar 
van het tijdschrift van de vereniging. 

VWG data: 

2018: Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan van het 
tijdschrift van de Vereniging. 
Exacte datum en tijd worden nog bekend gemaakt. 

Aankondiging Symposium 200 Jaar NAP  
Datum: maandag 19 februari 2018, 13.30-17.00 u 
Zie bijgevoegde uitnodiging met nadere informatie 

Locatie: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Amsterdam (metro Spaklerweg) 

Aanmelding kan plaatsvinden vanaf 10 januari, via het emailadres: 
info@waterstaatsgeschiedenis.nl 

! !  

  
      
Voorjaarsexcursie: 7 juni 2018: Provincie Zuid Holland (Achter de schermen) 
Najaarsexcursie: 5 oktober 2018: Provincie Zeeland Middelburg: 65 jaar na 1 februari 1953 
en 60 jaar Deltawet; 7 mei 1958 



Ook in 2019 wordt er weer een Voor- en Najaarsexcursie gehouden, de bestemmingen zijn 
bekend maar er moet nog een invulling aan worden gegeven. 
6 juni 2019: Waterschap Drents Overijsselse Delta: 100 jaar Watergemaal A.F. Stroink 
4 oktober 2019: Het werk van de baggeraars. 

Mocht u als lid van de vereniging een wens hebben of een suggestie willen doen voor een 
bestemming dan mag u dat altijd kenbaar maken een de Excursiecommissie.  
Het kan zijn omdat u kennis heeft van een bijzonder werk in uw omgeving of een historisch 
feit waar regionaal aandacht aan wordt besteed.  
  
Met het geven van een tip doet u ons en de leden van de vereniging een plezier. Mochten we 
de suggestie nader uit gaan werken dan zullen we zeker een beroep doen op uw kennis ter 
plaatse.  

De volgende excursies staan nog open: 
Voorjaarsexcursie van 2020 
Voor- en Najaarsexcursie 2021 
Najaarsexcursie 2022 
Najaarsexcursie 2023 

Vincent Erdin, Pieter Jan Hofman en Adrie de Kraker 
Excursiecommissie 

Website: 
De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm: 
Waterstaatsgeschiedenis.nl 

Het eerstvolgende nummer van TWG is nummer 2017 2 en verschijnt naar verwachting in 
februari 2018l. 

Op 3 februari 2018 zal Willem van der Ham om 10.30 u een lezing houden in het 
Watersnoodmuseum, Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ in Ouwerkerk naar aanleiding 
van het verschijnen van zijn boek: ,,Ooggetuigen van de Watersnood 1953” 

Vincent Erdin 
Secretaris VWG 
24 januari 2018


