Historische Vereniging West-Alblasserwaard
Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 24 april 2019 in gebouw De Haven
te Alblasserdam.
Aanwezig volgens de presentielijst: 48 leden inclusief het bestuur. Enige leden hebben zich
afgemeld: A.C.C.M. Ruikes, Roel van Kleef, Peter Scholten, Harm Geerlings.
Opening.
De voorzitter Ruud Boele opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Daarna noemt Ruud de namen van de leden die ons in 2018 door overlijden zijn ontvallen:
de heren C. Karsdorp, J.J.C.M. van Dooremalen, N. den Ouden, P.G. Jonker, F. de Heer,
E. Brand, J. Boer en D. de Jong, A. Simons, W van Wijnen en T. Tuijtel. Tevens moesten wij
afscheid nemen van mevrouw C. Warnaars-Smit. Zij worden herdacht door staande een
ogenblik stilte in acht te nemen.
Op 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 607. Eind 2017 telde de vereniging 598 leden.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen inkomen stukken, uitgezonderd de reeds genoemde berichten van verhindering de
vergadering bij te wonen.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2018.
Enig commentaar komt van A. Eijkelenboom, die evenals vorig jaar bezwaar maakt tegen de
wijze waarop het bestuur met genealogie omgaat. Het bestuur zal zich opnieuw over deze
kwestie buigen.
Overigens worden de notulen inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd en ondertekend door de
voorzitter en de secretaris Th. Jansen.
Jaarverslag van de vereniging.
Het jaarverslag is voorafgaande aan deze vergadering enkele weken ter inzage geweest op
Cortgene3. Vervolgens is het toegezonden per e-mail aan de leden die daarom vroegen.
Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering middels de beamer geprojecteerd op een scherm.
Hiermee wordt het milieu gespaard. In het verleden bleek dat veel papierwerk ongebruikt na
de vergadering achterbleef. Het jaarverslag wordt ook niet meer volledig voorgelezen, maar
de voorzitter benoemt in korte zinnen de activiteiten van de vereniging over 2018 terwijl de
tekst geprojecteerd staat op het scherm . Het jaarverslag wordt hierna goedgekeurd.
Er worden naar aanleiding van het jaarverslag enige vragen gesteld.
Leo Clements vind het jammer dat het Waardhuis in Kinderdijk bij de Open Monumentendag
slechts beperkt bezocht kon worden. Het bestuur zegt toe te onderzoeken of ruimere
mogelijkheden tot bezoek te verwezenlijken zijn.
Pauline Wennekes vraagt naar plannen omtrent Huis te Kinderdijk. Bij dorpsbehoud zijn nog

geen plannen bekend. Zij vraagt ook of er voor het nageslacht foto’s gemaakt zullen worden
van de afbraak van Biggelmee.
Arie van ’t Zelfde vertelt over een meeting van de provincie waarin gesproken wordt over
de Waterdriehoekerfgoedlijn, waarbij door middel van QR codes en de uitgifte van een
brochure aandacht wordt gegeven aan het belang van onder andere onze scheepsbouw.
Ter zijner tijd zullen we meer hierover horen.

Financieel Jaarverslag en begroting van de penningmeester
Ria Scholten geeft een toelichting op de Balans en de Winst en Verliesrekening.
Het boekjaar 2018 is afgesloten met € 2362 positief, dankzij enkele bijzondere inkomsten
over het boekjaar.
De begroting voor 2019 geeft een tekort van € 750. Zo nodig zal dit uit de reserves worden
gehaald, maar een begroting is toch altijd een beetje gissen, en misschien zij er ook nog
meevallers.
Aan fondsenwerving wordt blijvend gewerkt om de inkomsten op peil te houden, en tot op
heden is dit goed gelukt.
Leo Clements vraagt of de opbrengsten uit verhuur van de Oudheidkamer éénmalig zijn.
Ja, die zijn tijdelijk, echter zolang het gemeentehuis verbouwd wordt zal de ruimte voor
diverse vergaderingen worden gevraagd. Bert de Lange vraagt naar de kosten voor verzending
van de kwartaalbladen. Bezorging per post wordt altijd doorberekend aan de geadresseerden
die veraf wonen, maar nu een groter aantal kwartaalbladen om praktische redenen per post
worden verzonden naar adressen in ons werkgebied, worden die kosten niet in rekening
gebracht bij de leden.
Verslag van de kascontrolecommissie.
De kascontrole werd uitgevoerd door Bas de lange en Leo Clements. Zij verklaren dat
boekingen kloppen en de administratie duidelijk is gevoerd en overeenstemt met de
bankrekeningen.
De aanwezige leden verlenen aan het bestuur décharge voor het in het jaar 2018 gevoerde
financiële beleid, onder dankzegging van Ria Scholten voor haar werk.
Verkiezing van een nieuw lid van de kascontrolecommissie. Bas de Lange moet regulair
aftreden. Benoemd worden het reserve commissielid van 2018, en een nieuwe reserve, zodat
de controle over de administratie van 2019 in 2020 zal worden uitgevoerd door Leo Clements
en dhr. A.C.C.M. Ruikes . De voorzitter vraagt wie voor volgend jaar reserve commissielid
wil zijn, waarna Arie den Boer zich beschikbaar stelt en hij door de vergadering wordt
benoemd.
Bestuursverkiezing.
Herverkiezing bestuursleden:
Wim de Ruiter en Theo Jansen zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten
aangemeld.
Op de vraag van de voorzitter of een schriftelijke stemming gewenst of overbodig is volgt
een applaus, waarna de voorzitter constateert dat zij dus zijn herkozen voor een nieuwe
bestuurstermijn.

Rondvraag en mededelingen

Ruud nodigt iedereen uit voor het tuinfeest op 22 juni aanstaande.
Hij raadt de aanwezigen aan om kennis te nemen van publicaties op onze website.
Ook worden de tentoonstellingen in Alblasserdam en Nieuw-lekkerland van harte aanbevolen
om die te bezoeken.
Hiermee is het huishoudelijk gedeelte van de vergadering afgesloten.
Ruud deelt mee dat er pauze is, waarin de leden voor rekening van de vereniging een
consumptie kunnen krijgen in de hal van De Haven
Pauze.
Volgens de agenda houdt Arie van Dijk na de pauze een lezing met drie verschillende
onderwerpen:
*De wijze waarop ‘de Klaroen‘ straks inzichtelijk wordt via onze website.
Door tijdgebrek op deze avond en omdat het project nog niet volledig gereed is en
gepresenteerd kan worden op een website wordt dit onderwerp uitgesteld tot een volgende
ledenvergadering.
* De 1500 voorwerpen uit ons Collectiebeheer die door Barry Ouweneel zijn gefotografeerd.
Hierover vertelt Arie, toegelicht met beelden, met enthousiasme over de wijze waarop Barry
dit onderwerp heeft vormgegeven in een beeldbank die in te zien is op Cortgene 3. Bij het
maken van tentoonstellingen en bij het uitlenen is het een belangrijk hulpmiddel de beeldbank
te kunnen raadplegen om te kunnen inventariseren en registreren.
* De verdwenen bakkerijen in Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland.
Met voorbeelden uit andere plaatsen waarin de kleine middestanders door de supermarkten
werden verdrongen, geeft hij een overzicht van de bakkerijen in genoemde plaatsen, maar het
antwoord hoeveel er nu nog over waren, kan hij helaas niet beantwoorden. Niettemin is het
boeiend te zien hoezeer de wereld in de vorige eeuw veranderde.
Hierna wordt de ledenvergadering afgesloten met een woord van dank door de voorzitter voor
ieders aanwezigheid en inbreng. Hij wenst een ieder wel thuis.
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