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Bestuur: 

Geke van Boekel – Bergsma, voorzitter                                                                                  

Sjouke van der Heide , secretaris                                                                                                

Evert Meijer, penningmeester                                                                                                             

Peter Terpstra, lid 

Wietze Kooistra, lid 

 

Secr. : Hegedykje 23 , 9218 RD Opeinde 

e-mailadres HFDP : bestuur@hfdepein.nl          

website : www.hfdepein.nl 

Inleiding.   

mailto:bestuur@hfdp.nl
http://www.hfdepein.nl/
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Eind 2012 is het idee geboren om te komen tot een organisatie die zich bezig houdt met de 

historie van het dorp Opeinde: 

• inwoners van Opeinde gaven al enige tijd signalen af om de historie te onderzoeken 

en /of te bewaren 

• er  waren archiefjes: foto’s , knipsels 

• het Siebinga-jaar was een groot succes 

Dorpsbelang ondersteunde het initiatief. 

In de dorpskrant werd melding gemaakt van het initiatief. Belangstellenden konden zich 

melden bij de initiatiefgroep. Tijdens de bijeenkomst van de initiatiefgroep en 

belangstellenden werd besloten een vereniging op te richten. 

Op 19 april 2013 werd door notaris mevr. Nynke Bron de oprichtingsakte verleden. 

De vereniging heeft als naam: Histoaryske Feriening De Pein (afgekort: HFDP) 

Sedert 22 april 2013 staat de vereniging ingeschreven bij de K.v.K., nummer 57773289 

Per 1-1-2014 heeft de vereniging ook de ANBI-status, RSIN nummer: 852730445 

 

Het oprichtingsbestuur bestond uit  leden:  

Geke van Boekel – Bergsma , voorzitter                                                                                  

Peter Terpstra, secretaris                                                                                                       

Jan Bijlsma, penningmeester                                                                                                               

Laurens Reitsma, lid                                                                                                                

Wessel  van Vliet, lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

Achter v.l.n.r. Peter Terpstra, Wessel van Vliet, Geke van Boekel- Bergsma. 

 Voor v.l.n.r. Jan Bijlsma en Laurens Reitsma 

Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 18-11-2019 
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Onze doelen: 

 

Doel 1: Het bevorderen van de belangstelling voor de historie van Opeinde 

 Middel : 

- perspublicaties  
- lezingen (eventueel in samenwerking met andere organisaties) 
- publicaties in de dorpskrant en andere periodieken 
- nieuwsbrief voor leden 
- website, nieuwe media 
- (mede) publiceren van boeken, films 
- het vertonen van films, dia’s, foto’s van Opeinde en omgeving 
- instellen van en begeleiden van vaste en / of tijdelijke werkgroepen zoals : 
           * historisch onderzoek 
           * genealogie 
           * cultureel erfgoed 
 
 
Doel 2 : Verzamelen, bewaren, archiveren en toegankelijk maken 
Middel: 
- bijeenbrengen van documenten, geschriften, beeldmateriaal, vondsten (met dien verstande 
   dat de huisvesting zich niet leent voor het op grote schaal verzamelen van voorwerpen) 
- digitaliseren en beschrijven  
- ordenen, rubriceren en archiveren 
- het toegankelijk maken van verzamelingen en archieven 
- het instellen van een vaste werkgroep voor dit doel 
 
 
Doel 3 : Waken over het materiële en immateriële erfgoed 
Middel :  
- gevraagd en ongevraagd adviseren van particulieren, organisaties, overheden 
 
 
Doel 4 : Een ontmoetingspunt zijn voor leden en geïnteresseerden 
Middel :  
- openstellen verenigingslokaliteit voor leden en geïnteresseerden d.m.v. een  
  inloopspreekuur of dergelijke 
- cursussen, lezingen , excursies voor leden en anderen, evt. i.s.m. andere organisaties 
  
 
Doel 5 : het zijn van een herkenbare organisatie in de dorpsgemeenschap 
Middel :  
- streven naar een huisvesting, o.a. geschikt voor archiefopslag én exposities 
- ledenwerving 
- samenwerking met zusterorganisaties 
- vergroten van de financiële armslag door  
                * benadering fondsen bij te realiseren plannen 
                * eigen acties 
- leden betrekken bij activiteiten 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


