NOTULEN VAN DE FAMILIEVERENIGING WIARDA OP 12-05-2012
IN GOUTUM
Bestuur : Voorzitter
Siurt von Wiarda
Secretaris/ penningmeester Ariëte van Vliet-Wiarda
Vertaling Duits/Engels
Minthia von Wiarda
Notulist
Jan Wiarda
Aanwezigen: 22
50
4
2

Duitse familieleden ( zie bijlage voor archief )
Nederlandse familieleden ( zie bijlage )
Familieleden met belangstellenden uit de V.S. ( zie bijlage )
buitengewone leden; Hr. Fennema met Mvr. Eshuis
Hr.Gosse van der Plaats met 2 nichtjes

Afgemeld:

Jan en Hiltsje Wiarda

1. Begroeting door de voorzitter.
Siurt opent de vergadering met een Nederlandse welkomsttekst, waarna hij deze in
het Engels voor de Amerikaanse familieleden/gasten samenvat en hen ook welkom
heet. Ariëtte verwelkomt onze bijzondere leden t.w. Hr. Fennema met partner en de
Hr. Gosse van der Plaats met 2 nichtjes.
Siurt stelt de vergadering voor dat Minthia zijn Duitse tekst in het Engels zal vertalen,
hetgeen zij tijdens de vergadering in vlekkeloos Engels en humoristisch heeft
uitgevoerd. Ariëtte zal het Duits in het Nederlands vertalen.
2. Goedkeuring notulen familiedag in Munster 09-05-2009
Hierover geen vragen of opmerkingen.
3. Aanvulling op de agenda.
a. Ali Wiarda heeft schriftelijk gevraagd hoe het gaat met het Nederlandse archief.
b. Brief van Sjoerd Wiarda ( 7/21). Voorstel is om deze uitgebreide brief direct te
behandelen en de belangrijkste punten samen te vatten.
Vanmorgen is er van Sjoerd per computer via de administratie van het hotel een
e-mail binnengekomen met zijn verzoek om dit in 18-voud te kopiëren en aan de
genoemde aanwezigen af te geven. Hij komt wel vanmiddag met zijn vrouw en twee
dochters.
Zijn belangrijkste vragen/ opmerkingen zijn:
- Het houden van de volgende familiedag in 2016 in Duitsland ( Lingen, Hamburg
of Hannover ) op 14 mei 2016 en het houden van de familiedag in 2019 als 650jarig bestaan van de vereniging opnieuw in Goutum en dan met alle Wiarda’s,
ook de niet-leden.
- Voorstel om de Vereniging Dorpsbelangen Goutum jaarlijks subsidie van € 50.tot € 100,- te geven ( ? ).
- N.B Op de takoudstenvergadering is besloten € 100,-- per jaar te doneren.
- Voorstel om Wiarda archief in woord en foto’s aan het Tresoar in Leeuwarden in
beheer te geven.

2
Over bovenstaande onderwerpen zal het bestuur met de takoudsten in de volgende
vergadering in oktober 2012 het een en ander bespreken.

4. Financieel verslag.
In de Nederlandse kas is momenteel € 4564,17 aanwezig. De kosten voor de Wiarda
Mededelingen van april 2012 zijn reeds verrekend. Er moeten nog kosten voor deze
Wiarda reünie betaald worden. Hierna is het saldo € 2555,56.
In de Duitse kas is na aftrek van de kosten voor verzending Wiarda Nachrichten
€ 236,-- over. N.B. ( en kosten adressenboekjes ) En inDuitsland zijn maar 14
officiële leden.
5. Berichten van de takoudsten.
Tak 1 : geen mededelingen van belang.
Tak 2 : Remmo vertelt dat takoudste Georg Wiarda ernstig ziek is en zodoende niet
kan komen met Hannelore. Ze brengen wel de groeten over aan de vergadering.. Er
wordt afgesproken om namens de vergadering een kaart te sturen.
Tak 3 : Geen mededelingen. Alleen zegt Gerhard dat zijn kleinzoon Hendrik, die in
Groningen studeert, mee is naar deze bijeenkomst.
Tak 4/5 : Sybren vertelt dat zijn broer Jan ernstig ziek is. Hij had zich opgegeven om
te komen, maar moest dit achteraf annuleren. Sybren doet de groeten van hem. Zijn
zoon Niels komt wel vanmiddag met zijn vrouw en kinderen. De vergadering stelt
voor om Jan een kaart te sturen.
Tak 6 : Geen opmerkingen. Wel dat Jeltje uit Echtenerbrug pas is overleden. Daarom
is deze familie niet aanwezig. Lubbert spreekt zijn waardering uit dat op deze
familiedag zo veel jonge Wiarda’s zijn meegekomen met hun ouders.
Ariëtte leest een brief voor van Thea Wijnstra-Wiarda uit Goutum ( 6/85) met excuus
dat ze niet aanwezig kan zijn wegens vakantie en ons een fijn weekend wenst.
Tak 7 : Rob heeft geen bijzondere mededelingen. Alleen twee sterfgevallen en één
geboorte. Alleen Alexandra Wiarda- Molzer staat vermeld in de Wiarda Mededelingen, de anderen waren te laat opgegeven.
6. Genealogie.
Remmo vertelt de vergadering dat in januari 2012, op verzoek van Remmo, het
bestuur en de takoudsten op de bijeenkomst in Hamburg, het Nederlandse archief in
twee grote dozen is overgenomen door Niels Wiarda (4-5/66), die dit in 2001 in
Meckenheim ooit al eens had voorgesteld om het archief/genealogie te splitsen.
Tijdens de vergadering is hiermee ingestemd.
Remmo had moeite met de Nedelandse taal, bereikbaarheid en omvang van het
archief. Dit is nu door overname van Niels verbeterd, al blijft er wel contact tussen
Niels en Remmo. Splitsing is niet de bedoeling, er blijft samenwerking.
Remmo heeft in de loop der jaren lijsten aangelegd van Wiarda dokumenten in het
bezit van familieleden. Niels heeft een kopie ontvangen van deze lijst
Remmo roept alle Wiarda’s op belangrijke oorkondes, prenten en dokumenten
aangaande de Wiarda’s aan te melden bij Remmo voor het familiearchief.
Siurt spreekt zijn dank uit voor de tomeloze inzet van Remmo voor de
familievereniging.
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Jan Wiarda (6/37) stelt de vergadering voor om de aanwezige Amerikaanse Jaime
Sliker ( ze is een afstammeling van Jelle Wiarda – Wiarda boek XVIc- die in 1892
naar de V.S. ging. ) te vragen om in de U.S.A. het een en ander voor ons te
onderzoeken. Ze heeft voor haarzelf al een en ander op haar I-pad gezet. Ze heeft veel
belangstelling voor de familiegeschiedenis en kon onlangs nog in Nederland per
internet het Wiarda-boek 1369-1969 kopen. Deze vraag komt ook voort uit het feit
dat Jan voor het controleren van de naamlijsten van Remmo goede e-mail contacten
heeft gehad met Robert - , Howard - , en Thomas Wiarda, verschillend wonend in de
U.S.A., maar ze elkaar onderling niet kennen.
7. Wiarda Mededelingen.
Lubbert meldt dat de Wiarda Mededelingen nr. 26 van april 2012 nu ook in kleur
was. Hij dankt de beide vertaalsters Frauke Scholten- Wiarda en Loes Wiarda- Slegt
voor hun vertaalwerk en Jan, Siurt en Edzard voor hun aandeel alsmedede inzenders
voor hun ingezonden teksten. Hij memoreert ook dat, niet aanwezig, zijn kleinzoon
Martijn Amsterdam de lay-out en het drukken heeft verzorgd.
Hij verzoekt alvast om voor de volgende uitgave de kopij op te sturen.
8. Opvolging secretaresse.
Ariëtte heeft met een vooraankondiging aangegeven dat ze na zes jaar wil aftreden,
daar er plannen zijn om in het buitenland te gaan wonen. Tot heden en op deze
vergadering heeft niemand zich gemeld voor opvolging. Ariëtte zal het lopende werk
afmaken, maar er moet naarstig naar een opvolger gezocht worden.
Als afscheidscadeau krijgt ze van Siurt Hannover Kuchen en een grote kaars. Van
Sybren en Jan een bos bloemen en een boek over Friese paarden. Ontroerd dankt ze
voor deze waardering.
9. Verloop van de familiedag.
Hierna komt uitleg over de middagbezigheden. Bezoek aan Dekema State onder
leiding van Rob Wiarda. De cursus fierljeppen onder leiding van gediplomeerd trainer
Gurbe Wiarda en het Skûtsjesilen onder leiding van Lubbert Wiarda.
Iedereen wordt na afloop van de vergadering per groep geïnstrueerd.
10. Rondvraag.
- De vraag van Ali Wiarda m.b.t. het archief is tijdens de vergadering beantwoord.
- Er wordt door Willem Wiarda (7/14) gememoreerd dat op 27-10-2012 door de
Vereniging Dorpsbelangen Goutum in de gymzaal van Ien en Mien een Wiarda
dag wordt georganiseerd, terug in de tijd, een Bourgondisch feest aan lange
tafels. Men moet lid zijn voor € 25,-- per jaar ( ? ).
- In de vergadering wordt toegestemd om lid te worden van de Dorpsvereniging.
Hierna wordt de vergadering gesloten.

N.B.
Na de vergadering kwam er nog een verrassing.
Voor de lunch werd door de Hr.Oldersma, voorzitter van de Vereniging
Dorpsbelangen Goutum met behulp van Kurt Dannenberg ( 2,07 m. ) in de hal van
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Ien en Mien de vergaderzaal omgedoopt in de WIARDA ZAAL met bijbehorend
wapen.

Purmerend, mei 2012.

