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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Woensdag 13 mei 2009 

 
(Nové, Dorpsstraat, Nootdorp)  

 
Aanwezigen:  

Ed  Dobbenga,  Anneke Dobbenga-v.d.Goes, Maria Berkovits-van Eijk, Ris Dobbe-Langhout, 

Ton Gribnau, Piet Janssen, Greet Janssen-de Bruyn, Tinus Verwijmeren, Louise van Hekke-

Gosker, Ninon Vis (notulen) 

Bestuur: Henk Rolvink (voorzitter), Ruud Staal (penningmeester).  

Afwezig met kennisgeving: Ron Schenk (secr.), Gerry Buursink, Kees Overgaauw, Bert 

Huijgen, Siem van Hagen, Monique van Eijk, Cas Robbe, fam. v.d. Neut, fam. Fonkert.  

 

1. Opening 
 

Om 20:05 uur opent voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Mededelingen 
 

De afwezigen met bericht van verhindering worden bekend gemaakt.  

 

3. Vaststelling agenda 
De agenda wordt bij punt 11. aangevuld met het aftreden van Ron Schenk als ad interim 

secretaris en het benoemen van een nieuwe secretaris. 

 

4. Bespreking verslag ledenvergadering 14 mei 2008 
 

Tekstueel: 

Pag.2, 2
e
 alinea: refererend i.p.v. referend 

Pag.3, één na laatste alinea: in i.p.v. is 

Pag.4 bij rondvraag:  haakwallen i.p.v. haarkwallen  

 

Naar aanleiding van: 

Bij de Kringloopwinkel is niets bekend over een originele fietsvergunning; mogelijk dat Peter 

Ripken uitsluitsel kan geven. 

Wij hebben een uitwisselingsafspraak met de vereniging Vriend van molen de Windlust.  

Als locatie voor het archief van onze vereniging komt de bibliotheek niet in aanmerking; daar 

komt men zelf al ruimte tekort. 

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ron Schenk.  

 

5. Jaarverslag 2008  
 

De aanwezigen hebben allen de beschikking over prints van de financiële stukken. De 

penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2008, staat van 

baten en lasten. Hij vermeldt dat het boek Van Veen tot Steen is uitverkocht, evenals 

Nootdorpers I. Van Nootdorpers II worden nog steeds exemplaren verkocht; de verkoop van 

Nootdorpse Olympiërs is erg tegengevallen. Er zijn er ongeveer 700 gedrukt en 100 verkocht. 

Aangezien de vereniging dit boek tevoren geheel heeft gefinancierd, wordt nu op de kosten 

afgeschreven. 
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6. Financieel verslag 2008  

 
De penningmeester geeft een toelichting op de balans 2008. De reservering voor evenementen 

is een schatting. Op de agenda staan het samenstellen van een “burgemeestersboek”, een 

eventueel bezoek aan de gemeente Arcen, een lezing van Noud Janssen  over Maria van 

Oosterwijck met daaraan gekoppeld een bezoek aan het Mauritshuis. 

Wat het burgemeestersboek betreft, belooft de voorzitter dat het bestuur niet – zoals bij de 

Nootdorpse Olympiërs – zal uitgaan van te optimistische verkoopresultaten.  

 

7. Bevindingen kascommissie 
 

Ton Gribnau heeft de boeken gecontroleerd; Gerard Dingjan was afwezig. Ton heeft 

geconstateerd dat de boekhouding een getrouw beeld van de financiën geeft en dat de 

werkzaamheden op deskundige wijze zijn uitgevoerd. De algemene ledenvergadering keurt 

daarop de jaarrekening 2008 goed.  

 

8. Decharge bestuur 
 

De aanwezigen gaan akkoord met het dechargeren van het bestuur voor het gevoerde 

financieel beleid 2008. 

 

9. Verkiezing nieuwe kascommissie 
 

In de kascommissie worden benoemd Ton Gribnau en Greet Janssen-de Bruyn. 

 

10. Begroting 2009  

 
De penningmeester geeft een toelichting. De vereniging staat er financieel goed voor, wat 

vooral te danken is aan de gemeentelijke subsidie van 5000 gulden vlak voordat de fusie met 

Pijnacker plaatsvond en aan de opbrengsten van Nootdorpers I en Van Veen tot Steen.  

De algemene ledenvergadering keurt de begroting goed. 

 

11. Verkiezing bestuur 

 
Ron Schenk trad in 2008 af als secretaris en heeft deze functie nog tot januari 2009 ad interim 

vervuld. Vanaf die tijd heeft Ninon Vis het van hem overgenomen. Met toestemming van de 

aanwezigen wordt zij als nieuwe secretaris gekozen. 

Voorzitter Henk Rolvink is aftredend en niet herkiesbaar. Volgens het rooster zijn 

bestuursleden om de 3 jaar aftredend. Henk is 9 jaar, - dus 3 periodes -, voorzitter geweest en 

is van mening dat het nu tijd is voor een ander. Een opvolger is echter nog niet gevonden.  

Henk doet een dringend beroep op de aanwezigen te helpen zoeken naar een geschikte 

kandidaat. Tinus Verwijmeren zal zijn kaartenbak raadplegen, er komt een oproep in de 

Nieuwsbrief en de databank met vrijwilligers van het SWOP kan worden bekeken. 

Een samengaan op bestuurlijk niveau met de Pijnackerse historische vereniging of met die 

van Ypenburg is geen oplossing, omdat deze verenigingen andere aandachtspunten hebben, 

danwel een andere cultuur. 

Henk blijft ad interim wel beschikbaar totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. 

 

12. Activiteiten werkgroepen; concert Tino v.d. Sman 
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Op vrijdagavond 23 mei vindt in CulturA een optreden plaats van het trio van de Nootdorper 

Tino v.d. Sman (Spaanse flamenco dans en muziek). 

Hoewel wij geen culturele vereniging zijn, vindt het bestuur het verantwoord zo nu en dan een 

dergelijk evenement, hoewel niet historisch, te organiseren. Via sponsors, onder wie ook de 

gemeente, werd € 1000,- ontvangen. Er zijn tot nu toe 50 kaarten van € 15.- verkocht, 

waarmee de vereniging in elk geval uit de kosten is. Leden betalen € 5,- toegang. 

  

Maria Berkovits van de werkgroep genealogie attendeert erop, dat de genealogische 

werkgroep van het Historisch Genootschap Oud-Zoetermeer elke eerste maandag van de 

maand een gratis inloopavond heeft, ook voor niet-leden. Op hun website is ook veel te 

vinden. Zij zal hierover een opzetje maken voor een artikeltje in de Nieuwsbrief. 

 

Ton Gribnau, werkgroep archeologie heeft de beschikking over een beschrijving van de 

inpoldering in 1865 van de Tedingerbroekpolder.  

Hij heeft zitting in de klankbordgroep voor de ontwikkeling van een gemeentelijk 

archeologiebeleid. De gemeente is verplicht kaarten te maken, waarop eventuele 

vondstplaatsen staan aangeduid. De gemeente werkt samen met Lansingerland, want gebleken 

is dat in deze regio unieke vondsten mogelijk zijn uit het stenen tijdperk. Er is meer bewoning 

geweest, dan men altijd heeft gedacht.  

De gemeente kreeg twee jaar de tijd om met documentatie op tafel te komen en die termijn is 

bijna verstreken. De klankbordgroep heeft informatie doorgegeven en verwezen naar de 

archeoloog Epko Bult, gespecialiseerd in onze regio. 

Gememoreerd wordt dat bij de werkzaamheden in de Dorpsstraat de gevonden resten van de 

kademuurtjes van het bruggetje, dat ooit tegenover de timmermanswoning van Groenewegen 

lag, zonder meer zijn weggehaald. 

 

Peter Ripken , werkgroep beeldmateriaal is niet aanwezig. Henk meldt, dat via internet weer 

oude ansichten zijn gevonden.  

Anneke Dobbenga , beheer archief: er wordt nog steeds gezocht naar een passende ruimte 

voor één of twee kasten en eventueel een oudheidkamer of kleine expositie. Genoemd wordt 

het oude Vestia-gebouw aan de Kon.Wilhelminstraat, dat leegstaat. Dit zou eventueel een 

laagdrempelige inloopruimte kunnen worden voor meerdere doeleinden. 

 

Ninon Vis, werkgroep, Sprekend Verleden, denkt samen met het bestuur na over een 

burgemeestersboek en over kopij voor de Nieuwsbrief.  

   

Bert Huijgen, werkgroep Ypenburg, is niet aanwezig. Henk meldt dat wij met Ypenburg 

samen overleggen wat er moet gebeuren met de verkeersstoren, die door BOY wordt 

overgedragen aan onze gemeente. 

 

Tinus Verwijmeren van “vriend van molen de Windlust” is bezig met het uitzoeken van 

ongeordende papieren die in zijn bezit zijn. Er zijn 354 donateurs. Hij is in contact getreden 

met de ANWB over een tekstbord voor de molen, dat vermoedelijk via een subsidie betaald 

zal worden door de ANWB. De molen is rijksmonument. Ton vult aan, dat ook de 

Monumentenstichting is benaderd over tekstbordjes voor gemeentelijke monumenten. 

 

13. Brainstormen over de toekomst van de vereniging 

 
Dit agendapunt kwam al aan de orde bij diverse andere punten. 
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Gevraagd wordt naar onze deelname aan de Samen uit Samen( SUS) thuisdag en de 

jaarmarkt. Wij willen deelnemen, maar voor de SUS is nog geen bericht ontvangen. 

Ed Dobbenga informeert naar de mogelijkheid een oudheidkamer in te richten met als 

onderwerp materiaal “uit het veen”. Henk plaats een oproep in de Nieuwsbrief met de vraag 

wie er materiaal heeft.  

Ninon zou graag een historische fietstocht en/of wandeling georganiseerd zien. Er staan 

fietsroutes op onze site. Voor een wandeling kan Henk eventueel zorgen; hij heeft dit eerder 

gedaan. 

Ris Dobbe informeert naar de mogelijkheid van een lezing met beeldmateriaal van oude 

winkels en hun inventaris. Zoiets zal zeker mogelijk zijn. 

Zowel van de gemeente als van de bibliotheek zijn videobanden over Nootdorp ontvangen. 

Henk gaat bekijken of deze gedigitaliseerd kunnen worden.  

 

14. Rondvraag 

 
Niemand heeft iets voor de rondvraag 

 

15. Sluiting 
 

Om 22:25 sluit de voorzitter de vergadering  

 

Ninon Vis,  Nootdorp 14 mei 2009  

 

 

 

 

 


