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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Woensdag 18 mei 2010 

 
(Bibliotheek, Kon.Wilhelminastraat, Nootdorp)  

 

Aanwezigen:  

Ed  Dobbenga,  Anneke Dobbenga-v.d.Goes, Maria Berkovits-van Eijk, Bart Dobbe, Ton 

Gribnau, Thea Tas-Veldhoven, Noud Janssen, Ron Schenk 

Bestuur: Henk Rolvink (voorzitter), Ruud Staal (penningmeester), Ninon Vis (secretaris)  

Afwezig met kennisgeving: Gerry Buursink, Piet en Greet Janssen, Jaap de Bruijn, Tinus 

Verwijmeren.  

 

1. Opening 
Om 20:08 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 voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 13 mei 2009 
Tekstueel: 

Geen opmerkingen 

Naar aanleiding van: 

- Henk Rolvink heeft nog niemand gevonden, die hem als voorzitter wil opvolgen. 

- Er zijn contacten met de historische vereniging Ypenburg, onder mee over het inrichten van 

exposities in de verkeerstoren, die op Nootdorps grondgebied staat. Financieel gezien is dit 

moeilijk. Expositiemateriaal kan eventueel worden geleend bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 

Het beeldarchief (voornamelijk op het vroegere vliegveld gericht) is in gezamenlijk beheer. 

De contacten met de historische vereniging van Pijnacker zijn wat minder hecht. Bestuurlijk 

samenwerken met één van beide verenigingen is geen optie, de verschillen zijn te groot. 

Werkzaamheden afstemmen kan wel. 

- Het bestuur heeft besloten geen burgemeestersboek uit te geven. Interviews met Waals en 

Schartman worden in de Nieuwsbrief geplaatst. 

- Na de oproep is er is geen materiaal boven water gekomen over “uit het veen”. 

- Voor het houden van een gemeenschappelijke fietstocht langs interessante objecten in de 

omgeving is wel belangstelling. Het is een kwestie van een datum, van een route en van tekst 

bij de objecten. Eventueel sponsoring door Amilius? 

- De website moet nodig worden bijgewerkt en zou eigenlijk een andere, makkelijker te 

bewerken, opzet moeten krijgen. Deze site is te gevoelig voor onderhoud. Henk is momenteel 

de enige die dit kan en hij heeft weinig tijd. Hij plaatst een oproep in de Nieuwsbrief. 

Noud Janssen stelt voor met een paar mensen te praten over een nieuwe website, waarbij dan 

eerst bedacht moet worden wat we erop willen hebben. De historische vereniging van Berkel 

en Rodenrijs heeft een handige site. 

- Henk bezit weinig afbeeldingen van winkelinventarissen; alleen van Boonekamp en 

Groenewegen. 

- De vereniging bezit  een aantal videobanden, die nog gedigitaliseerd moeten worden. De 

dvd’s zouden we dan in de verkoop kunnen doen. 
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5. Jaarverslag 2009  
De aanwezigen hebben allen de beschikking over prints van de financiële stukken. De 

penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2009, staat van 

baten en lasten. 

De vereniging telde begin dit jaar 126 leden. Uit de contributies kunnen de kosten voor de 

Nieuwsbrief worden betaald, ook als deze in kleur is. 

Het Mauritshuis bleek niet geïnteresseerd te zijn in een lezing over Maria van Oosterwijck, 

zoals die door Noud Janssen in oktober met succes werd gehouden in de Dorpskerk. 

Voor zijn eveneens succesvol optreden in mei in CulturA had Tino van der Sman een speciale 

prijs berekend. 

Qua financiën staat de vereniging er goed voor. 
 

6. Financieel verslag 2009  

De penningmeester geeft een toelichting op de balans 2009. De staat van baten en lasten kon 

nog niet worden goedgekeurd, omdat hij hierin nog iets moet corrigeren. Hij werd namelijk 

door Ron Schenk erop geattendeerd dat de opbrengst van het boek Nootdorpse Olympiërs niet 

terug te vinden is op de staat van baten en lasten en begroting/realisatie 2009. Dit heeft verder 

geen financiële consequenties, maar moet nog wel worden gecorrigeerd. 

 

7. Bevindingen kascommissie 
Greet Janssen en Ton Gribnau controleerden de boeken. Ton meldt dat zij hebben 

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

werkzaamheden op deskundige wijze zijn uitgevoerd. De door Ron Schenk geconstateerde 

aan te brengen correctie, was de kascommissie niet opgevallen. 

 

8. Decharge bestuur 
De aanwezigen gaan akkoord met de wijzigingen en dechargeren het bestuur voor het 

gevoerde financieel beleid over 2009. 

 

9. Verkiezing nieuwe kascommissie 
In de kascommissie worden benoemd Greet Janssen en Anneke Dobbenga. Noud Janssen is 

reserve. 

 

10. Begroting 2010  

De penningmeester geeft een toelichting. Na vragen uit de vergadering wordt besloten dat de 

post voor evenementen/publicaties groot 2000,- euro, kan worden gehalveerd, zodat het 

exploitatietekort daalt van 2525 euro naar 1525 euro. De lagere rentepost wordt verklaard uit 

het feit, dat de rente is gedaald. De algemene ledenvergadering keurt de aangepaste begroting 

goed. 

 

11. Verkiezing bestuur 

Henk Rolvink was reeds aftredend en blijft ad interim beschikbaar totdat er een nieuwe 

voorzitter is gevonden. 

Penningmeester Ruud Staal is aftredend en herkiesbaar. Per acclamatie wordt hij herkozen. 

 

12. Activiteiten werkgroepen  
Maria Berkovits van de werkgroep genealogie zal een opzetje maken voor een artikeltje in de 

Nieuwsbrief over de gratis inloopavond van de genealogische werkgroep van het Historisch 

Genootschap Oud-Zoetermeer elke eerste maandag van de maand. Zij is bezig de Nootdorpse 
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gegevens in het Delfts gemeentearchief uit te zoeken en zij krijgt regelmatig vragen, die zij 

meestal wel kan beantwoorden. 

Ton Gribnau, werkgroep archeologie, is lid van de Monumentencommissie en heeft zitting in 

de klankbordgroep voor de ontwikkeling van een gemeentelijk archeologiebeleid. Hij meldt 

het tot stand komen van het rapport “Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van 

de gemeente Pijnacker-Nootdorp”. De aanwezigen zijn blij met dit resultaat, dat mede 

mogelijk werd gemaakt door de inspanningen van Ton Gribnau. 

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

steeds interessante oude ansichten worden gevonden.  

Anneke Dobbenga , beheer archief, is bezig de knipsels te sorteren. Zie verder punt 14. 

Ninon Vis, werkgroep, Sprekend Verleden, werkt aan interviews voor de Nieuwsbrief.  

Noud is bezig met een soort van Zwijgend Verleden, namelijk het verzamelen van namen 

van mensen, overleden voor 1900, die voor Nootdorp van maatschappelijke betekenis zijn 

geweest. Dit is ook interessant voor de website. 

   

13. Oprichten evenementen-commissie 

In 2011 bestaat de vereniging 10 jaar. Het plan is enkele activiteiten te organiseren, dan wel 

één grote activiteit. In een op te richten evenementen-commissie zouden drie tot vier mensen 

zitting kunnen hebben. Henk plaatst een oproep in de Nieuwsbrief. Alle ideeën zijn welkom 

bij Henk of Ninon. 

Noud zal de conservator van het Mauritshuis benaderen, of volgend jaar toch niet iets 

georganiseerd kan worden. 

 

14. Een HIP in de bibliotheek 

De vereniging is benaderd door een werkgroep van de bibliotheek Oostland (waaronder ook 

Nootdorp valt) voor het inrichten van een Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek. 

Hiervoor hebben de bibliotheken via het gemeentearchief Delft, Erfgoedhuis Zd.Holland en 

Fonds 1818 geld gekregen. 

Dit HIP krijgt de beschikking over kastruimte, een computer en scanner, een kleine zithoek en 

een projectiescherm. Het HIP wordt tweemaal per maand tijdens openingsuren van de 

bibliotheek bemand door een vrijwilliger van onze vereniging. De secretaris heeft hiervoor 

twee dagen een cursus gevolgd. 

Van de aanwezigen melden zich Anneke Dobbenga en Noud Janssen aan als vrijwilliger. 

Ideaal zou zijn als er nog een vierde bijkomt, zodat men in principe eenmaal per twee 

maanden dienst heeft. Henk plaatst een berichtje in de Nieuwsbrief. 

 

15. Toekomstplannen 
Hierover is tijdens de bovenstaande punten al gesproken. 

 

16. Rondvraag 

- Ton Gribnau vraagt naar exemplaren van de Kroniek van Nootdorp (Spoor en Vink). Henk 

heeft nog voldoende exemplaren staan (gered van de oud papier container). 

- Maria attendeert ons op het boek “De kinderen van de tuinder”, geschreven door een 

Canadese. Het blijkt te gaan over een familie die ook in Nootdorp woonde (Broekweg) en het 

beschrijft heel goed het tuindersleven tijdens de crisis en de oorlog. 

 

17. Sluiting 

 

Om 22:35 sluit de voorzitter de vergadering  

                                                                                                 Ninon Vis,  Nootdorp  mei 2010. 


