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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Dinsdag 17 mei 2011 

 
(Bibliotheek, Kon.Wilhelminastraat, Nootdorp)  

 

Aanwezigen:  

Ed  Dobbenga,  Anneke Dobbenga-v.d.Goes, Ton Gribnau, Thea Tas-Veldhoven, Noud 

Janssen, Ron Schenk, Greet Janssen, Bert Huijgen. 

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

Afwezig met kennisgeving: Maria Berkovits-van Eijk, Bart en Ris Dobbe, Gerry Buursink, 

Jaap de Bruijn, Tinus Verwijmeren, Piet van der Kruk, Louise van Hekke 

 

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

 

2. Mededelingen 
Secretaris meldt welke leden voor de vergadering een bericht van verhindering hebben 

gestuurd. 

Henk zal op 24 mei op verzoek van de bibliotheek in de gemeentelijke commissie gebruik 

maken van het inspreekrecht i.v.m. de voorgenomen bezuinigingen in de bibliotheek, waar 

wij nu juist een fraai Historisch Informatie Punt hebben ingericht. 

 

3. Vaststelling agenda 

De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 18 mei 2010 
Tekstueel: 

Geen opmerkingen. 

Naar aanleiding van: 

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

dvd’s zouden we alleen in de verkoop kunnen doen, als daar geen rechten op rusten. Twee 

banden zijn reeds door Wim Meijer uit Pijnacker gedigitaleerd voor € 10.- per dvd. Het 

bestuur gaat de overige banden bekijken. 

- Noud Janssen heeft zijn lezing over Maria van Oosterwijck wel gehouden voor het 

Prinsenhof. 

- Er heeft zich niemand aangemeld voor de evenementen commissie (10-jarig bestaan), maar 

ideeën zijn nog welkom.  

- Het plan voor een bezoek aan Arcen is nog niet uitgewerkt, maar de vereniging Oud-Arcen 

is wel enthousiast. Een optie zou zijn: met de vrijwilligersbus van Van Schie uit Pijnacker 

erheen reizen. Dit is te regelen via het SWOP. In de Nieuwsbrief komt een oproep, wie mee 

wil. Leden van de vereniging tegen gereduceerde prijs. 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Financieel verslag 2010  

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

penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2010, staat van 

baten en lasten. 

De vereniging telde begin dit jaar 122 leden. Uit de contributies kunnen de kosten voor de 

Nieuwsbrief in kleur worden betaald. De verkoop van het boek Nootdorpse Olympiërs is sterk 
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tegengevallen. Wellicht is hier in het komend Olympisch jaar nog iets aan te doen. Zou er een 

sportzaak te interesseren zijn? De prijs kan dan tot € 9,95 worden verlaagd. 

De balans vermeldt voor dit boek een post werkvermogen van € 3000.- 

De aanwezigen beslissen om dit bedrag de komende vier jaar af te schrijven (elk jaar 25 %). 

De betaling van de contributie door de leden verloopt redelijk goed. Er zijn enkele 

aanmaningen verstuurd; wanbetalers hebben we niet. 

De aanwezigen raden aan voortaan in de eerste Nieuwsbrief van het jaar een los briefje te 

doen met het verzoek de contributie te betalen. 

De begroting over 2010 geeft een mooi beeld; er is geen exploitatie tekort.  

 

6. Bevindingen kascommissie 
Greet Janssen en Anneke Dobbenga controleerden de boeken. Zij constateerden dat de 

boekhouding een getrouw beeld van de financiën geeft en dat de werkzaamheden op 

deskundige wijze zijn uitgevoerd. Zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen 

voor het gevoerde financiële beleid. 

 

7. Decharge bestuur 
De aanwezigen gaan akkoord met het gevoerde financiële beleid en dechargeren het bestuur 

met dank aan penningmeester en kascommissie. 

 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie 
In de kascommissie worden benoemd Anneke Dobbenga en Noud Janssen. Ton Gribnau  is 

reserve. 

 

9. Begroting 2011  

De penningmeester geeft een toelichting. Besloten wordt de post evenementen van € 5000.- te 

schrappen, aangezien dit geld dit jaar niet zal worden besteed voor het tienjarig bestaan. 

Hierdoor komt het exploitatie tekort vrijwel te vervallen. Mogelijk komen er volgend jaar wel 

kosten voor het bezoek aan Arcen.  

 De algemene ledenvergadering keurt de begroting goed met dank aan de penningmeester. 

 

10. Verkiezing bestuur 

Secretaris Ninon Vis is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt per acclamatie voor 3 jaar 

herkozen. 

Henk Rolvink was reeds voorzitter ad interim en stelt zich – wegens gebrek aan een opvolger- 

weer voor een jaar beschikbaar. 

 

11. Activiteiten werkgroepen  
Maria Berkovits van de werkgroep genealogie is niet aanwezig. 

Ton Gribnau, werkgroep archeologie, deelt mee dat er geen bijzondere vondsten zijn gedaan 

bij het afgraven van grond achter de timmermanswerkplaats van Groenewegen aan de 

Dorpsstraat. Mogelijk aandacht besteden aan het oude gereedschap uit dit pand? 

De gemeente heeft toegezegde subsidies geschrapt voor bewoners van historische panden, 

hetgeen zeer te betreuren is. 

Ton zal contact opnemen met Thea Tas, die over oude papieren en kaarten beschikt, die 

betrekking hebben op de ‘s Gravenweg 

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

steeds interessante oude ansichten worden gevonden.  
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Anneke Dobbenga , beheer archief, heeft de knipsels gesorteerd en in mappen 

ondergebracht, die in het HIP te raadplegen zijn. Zij meldt dat zij de laatste tijd geen knipsels 

meer krijgt. 

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

Noud Janssen heeft voor zijn Zwijgend Verleden ongeveer 500 namen verzameld en 

gedigitaliseerd van mensen, overleden voor 1900, die voor Nootdorp van maatschappelijke 

betekenis zijn geweest.  

Bert Huijgen (Historische vereniging buitenplaats Ypenburg) en Henk hebben het 

beeldarchief  in gezamenlijk beheer, waaronder luchtfoto’s van Ypenburg, die nog moeten 

worden geïnventariseerd. Henk plaatst een oproep in de Nieuwsbrief, wie hiermee wil helpen. 

In het AD (Zoetermeer bijlage) heeft een interview gestaan met Henk over de balij. Henk 

neemt dit op in de Nieuwsbrief. 

   

12. Tienjarig bestaan vereniging 

In het kader hiervan zijn voor dit jaar vier lezingen georganiseerd in samenwerking met de 

bibliotheek. De eerste over de Draf-  en Rensport heeft inmiddels plaatsgevonden en werd 

goed bezocht. 

Henk houdt 23 mei een lezing in Veenhage aan de hand van oude ansichten en foto’s. 

 

13. Het HIP in de bibliotheek 

De organisatie van het Historisch Informatie Punt in de bibliotheek loopt goed. Henk, Noud, 

Anneke en Ninon hebben om de beurt dienst. Het bezoekersaantal laat echter zeer te wensen 

over. Met name de vrijdagavond is erg stil. 

We gaan met de bibliotheek overleggen hoe het contact met scholen (maken van 

werkstukken) kan worden bevorderd. 

Ook aandacht besteden aan de genealogie in onze regio kan mensen trekken. 

 

14. Toekomstplannen 
-  Onze vereniging heeft van de Huurdersvereniging van Vestia een gift van € 3500,- 

ontvangen. Dit geld zal worden gebruikt voor het uitgeven van een boek over Nootdorp, in 

twee delen te schrijven door Noud Janssen. Hij heeft reeds vier hoofdstukken (70 pagina’s) 

gereed. 

De Kroniek van Nootdorp van Spoor is 40 jaar oud en bevat achterhaalde informatie. 

Bovendien is het boek rommelig van opzet. Noud zal overleg plegen met Job Vink, die het 

boek van Spoor heeft aangevuld. Het nieuwe boek zal aantrekkelijker van opzet zijn, 

kleurenfoto’s bevatten en nieuwe informatie. 

Het eerste deel wordt eind dit jaar, begin volgende jaar verwacht en het tweede deel anderhalf 

jaar later. Verkoop kan via voorinschrijving. Momenteel is het bestuur bezig met subsidie 

aanvragen bij diverse fondsen voor dit project.  

- De website is verouderd en moeilijk bij te houden. Deze moet dus worden omgebouwd; hier 

gaat Henk zich mee bezig houden.  

 

 

15. Rondvraag 

 - Anneke Dobbenga vraagt of er belangstelling is voor een bezoek aan het Museum van de 

Blauwe Tram in Voorschoten. Zij kan dit regelen.  

De belangstelling is er zeker, ook vanuit Ypenburg, zo meldt Bert Huijgen. Wordt vervolgd. 

 - Ron Schenk wil graag een gesprek met het bestuur over de (koppel)verkoop van 

Nootdorpse Olympiërs en Nootdorpers deel II. 
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 - Ninon informeert naar het nieuwe logo voor de vereniging. Henk vertelt, dat de bibliotheek 

voor ons een logo heeft laten ontwerpen. Er zijn zes ontwerpen, die hij rond laat gaan. De 

aanwezigen geven hun voorkeur aan. 

 

16. Sluiting 

 

Om 22:30 sluit de voorzitter de vergadering  

                                                                                                 Ninon Vis,  Nootdorp  mei 2011. 


