
 

   

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 20 april 2022 in gebouw De 

Damsteen te Alblasserdam. 

Aanwezig volgens presentielijst: 43 leden inclusief het bestuur. 
Afwezig met kennisgeving: Theo Jansen, Pia Janse-v.d. Beek, Sjoerd Veerman, Dick van 
Bochove, Arie van ’t Zelfde, André Ruikes, Dick van Meurs en Karel Lucas. 
 

1. Opening door de vicevoorzitter 
 
Tiede van Bockel memoreert aan het feit dat er na twee jaar eindelijk weer een 
Algemene Ledenvergadering kan worden gehouden en dat we elkaar kunnen 
ontmoeten en over de vereniging kunnen praten.  
 
Het is voor de eerste keer dat Tiede de vergadering voorzit. Voorheen was dit de taak 
van onze helaas overleden voorzitter Ruud Boele. Bijzonder is ook dat de vergadering 
in gebouw De Damsteen wordt gehouden. Onze vaste locatie gebouw De Haven 
wordt gereed gemaakt voor vluchtelingen uit Oekraïne. 
 
Vervolgens noemt de vicevoorzitter de namen op van de sinds de Algemene 
Ledenvergadering 2019 overleden leden op. Bijzondere aandacht is er voor Ruud 
Boele, die op 20 oktober 2020 overleed en tijdens zijn uitvaart op 28 oktober is 
herdacht. “Wij missen onze gedreven en spontane voorzitter. Hij kende iedereen”, 
laat Tiede weten. “Zijn naam valt dan ook nog regelmatig. Hij had een uitstekend 
contact met mevrouw Dullemeijer-Smit, die onze vereniging 200.000 euro heeft 
nagelaten.”  
 
De overledenen worden met een moment van stilte herdacht.  
 

2. Mededelingen ingekomen stukken 
 
Tiede laat weten dat de heer Bram Belder zijn lezing over de scheepsbouw in 
Alblasserdam, die hij op 11 mei zou houden, heeft afgezegd. De lezing over 
scheepsbouw zal later in het jaar alsnog worden gehouden. Het wordt nu een lezing 
over de scheepssloperijen in Hendrik-Ido-Ambacht. Velen van de gesloopte schepen 
zijn in Alblasserdam gebouwd. De vicevoorzitter refereert ook aan de artikelen van 
Barry Ouweneel over het Welstandsrapport, die zijn gebundeld in een boekwerk over 
naoorlogs Alblasserdam. Dit wordt bij Kwartaalblad 2022-2 gevoegd. 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2019 
 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag 2021 
 

De vicevoorzitter haalt een aantal highlights aan uit het verslag. Lezingen en andere 
bijeenkomsten konden vanwege corona niet doorgaan. Van de erfenis van 200.000 



euro van mevrouw Dullemeijer-Smit is 100.000 euro overgemaakt naar de Stichting 
Oudheidkamer voor de aflossing van de hypotheek op het pand Cortgene 3.  
Een deel van het overblijvende bedrag wordt gebruikt om samen met de SIMAV het 
project Molen Souburgh te upgraden.  
Het PLUS boek met plaatjes van Alblasserdam was een enorm succes en een goede 
PR voor onze vereniging. Ook in Nieuw-Lekkerland wordt binnenkort een boek 
uitgebracht. 
Het boek over de ‘SMIT-M.A.N dieselmotoren 1923-1969’ van Henk van Beest was een 
groot succes. 
Op het kunstwerk De Vier Windstreken op de rotonde op de Plantageweg prijken sinds kort 
koperen bordjes met de namen van Ruud Boele en mevrouw Lies Dullemeijer. 
 
Vraag van de heer Chris Van Houwelingen: Voor wie was het legaat van mevrouw Dullemeijer 
bestemd? Antwoord van de vicevoorzitter: Voor de Historische Vereniging West-
Alblasserwaard. Voor de schenkster was er gevoelsmatig geen verschil tussen de Stichting 
Oudheidkamer en onze vereniging. Vraag van de heer Van Houwelingen: was voor het 
overmaken van het bedrag van 100.000 euro naar de Stichting Oudheidkamer de 
toestemming van de leden nodig. Antwoord van de vicevoorzitter: We zullen de statuten 
hierop nazien. De heer Van Houwelingen wil de statuten graag ontvangen. 

 

5. Financieel jaarverslag 2021 en vaststellen begroting 2022 
 

Penningmeester Ria Scholten geeft een korte toelichting op de cijfers. Het boekjaar 
2021 is afgesloten met een negatief resultaat van 677 euro. Voor 2022 wordt een 
negatief resultaat van 1.495 euro voorzien. De toelichting geeft geen aanleiding tot 
verdere vragen. 

 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
 

De heren Arie den Boer en Sjoerd Veerman hebben de boeken gecontroleerd en in 
orde bevonden. Zij vragen de aanwezige leden om aan het bestuur décharge te 
verlenen voor het door haar in het boekjaar gevoerde financiële beleid. De 
aanwezigen geven door middel van applaus aan het hiermee eens te zijn. 

 
7. Verkiezing van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie 

  
Naast de heer Sjoerd Veerman zal in 2023 de heer Willem Jan Nederlof deel uitmaken 
van de kascontrolecommissie. Reserve is de heer Chris van Houwelingen. 
 

8. Verkiezing van bestuursleden 
 

Tiede van Bockel en Ria Scholten worden per acclamatie herkozen. Daan Bakker 
maakt al enige tijd deel uit van het bestuur en wordt binnen onze vereniging gezien 
als een verbindende factor. 
Het bestuur wil graag versterken en verjongen. Gezocht wordt: een voorzitter, een 
tweede secretaris en een tweede penningmeester. De vicevoorzitter roept de leden 
op om te bekijken of er in hun omgeving mensen zijn die hiervoor geschikt zouden 
zijn. Suggesties en ideeën zijn welkom. Arie van Dijk zoekt ondersteuning op IT-
gebied.  

 
9. Rondvraag 

 
De heer Ad Eijkelenboom merkt op dat bij de Historische Vereniging Binnenwaard 
opvallend veel vrouwen actief zijn. Arie van Dijk antwoordt dat de rol van de vrouw in 
de polder per definitie heel belangrijk is.  



Cees van den Heuvel heeft een boek geschreven over Kinderdijk. Zijn museum is 
iedere zaterdag geopend van 14:00 tot 16:00 uur. 
 
Willem Jan Nederland is bezig een boek te schrijven over de geschiedenis van Nieuw-
Lekkerland. Naar verwachting wordt het boek in 2023 uitgegeven. 
 
Vervolgens wordt afscheid genomen van bestuurslid Wim de Ruiter. Veel lovende 
woorden vallen hem ten deel. De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel om 
hem te benoemen tot erelid van de vereniging. De daarbij behorende oorkonde 
wordt door Wim in ontvangst genomen, evenals een cadeaubon en een bos bloemen. 

 
10. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering 

 
De vicevoorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje. 
 


