Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën
Dinsdag 8mei 2012
(Bibliotheek, Kon.Wilhelminastraat, Nootdorp)
Aanwezigen:
Ed Dobbenga, Anneke Dobbenga-v.d.Goes, Ton Gribnau, Ron Schenk, Bert Huijgen, Maria
Berkovits-van Eijk, Bart Dobbe, Leen Lamens.
Bestuur: Henk Rolvink (voorzitter a.i.), Ruud Staal (penningmeester), Ninon Vis (secretaris)
Afwezig met kennisgeving: Tinus Waaijer, Greet en Piet Janssen, Monique van Eijk-Rolvink,
Nel en Ben v.d. IJssel
1. Opening
Om 20:10 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. Zie voor verdere mededelingen onder punt 4.
3. Vaststelling agenda
De voorliggende agenda wordt niet veranderd.
4. Verslag algemene ledenvergadering 17 mei 2011
Tekstueel:
pag.1 punt 4: gedigitaliseerd
Naar aanleiding van:
- Henk zal contact opnemen met Thea Tas, die over oude papieren en kaarten beschikt, die
ondermeer betrekking hebben op de ’s Gravenweg.
- Arcen laten we even rusten, want er wordt daar niet gereageerd.
- De videobanden uit 1956 en 1972 zijn gedigitaliseerd. De andere banden, die in opdracht
van de gemeente zijn gemaakt en waarop rechten rusten, laten wij voorlopig ongemoeid.
- De betaling van de contributie loopt een stuk beter sinds er herinneringen in de Nieuwsbrief
worden bijgevoegd. Er is nog één lid, dat op de nominatie staat geroyeerd te worden wegens
betalingsachterstand.
- Het Fonds 1818 heeft ons € 5000 toegezegd voor de twee Nootdorp boeken van Noud
Janssen, te betalen bij verschijnen. De gift van de ex-huurdersvereniging van Vestia van
€ 3500,- is ontvangen. Het is nog niet zeker of het eerste deel klaar is voor de decemberfeestdagen. Zo ja, dan moet de voorinschrijving al starten voor de zomervakantie.
- Uitgeverij Ron Schenk heeft de voorraad boeken Nootdorpers II en Nootdorpse Olympiërs
voor een bodemprijs overgedragen aan de vereniging. Hierdoor is de adviesprijs losgekoppeld
en kunnen we koppelverkoop regelen in juni voor vaderdag en de Olympische Spelen.
De Bruna-winkel wil hieraan meewerken. Er wordt een signeersessie georganiseerd met Jan
Janssen, Piet v.d. Kruk en Wieger Mensonides. De boeken zijn opgeslagen in een door de
vereniging gehuurde opslagruimte van De Koning self-storage aan de Gildeweg.
- De bibliotheek heeft ons nieuwe logo bekostigd. Er komt nog een banner.
- Ton Gribnau bevestigt dat er inderdaad niets is gevonden bij de timmermanswoning van
Groenewegen. Het oude gereedschap is overgedaan aan Peter de Koning. Wij willen hier
graag iets van tentoonstellen in onze HIP-vitrine. Henk neemt contact op met Peter.
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- De website blijft een probleem. Er zijn pakketten voor een nieuwe opzet voorhanden, maar
Henk heeft hier geen tijd voor. Wellicht is het mogelijk hulp te krijgen via de Haagse
Hogeschool of Marktplaats.
De notulen worden goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2011
De aanwezigen hebben allen de beschikking over prints van de financiële stukken. De
penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2011, staat van
baten en lasten.
De vereniging telde begin dit jaar 124 leden. De 4 lezingen die in 2011 zijn gehouden werden
goed bezocht en de samenwerking met de bibliotheek is zeer goed. Ook de komende jaren
hopen wij lezingen te kunnen blijven organiseren.
Inkomsten en uitgaven waren in balans. Het exploitatieverlies ontstond door de afschrijving
van het boek Olympiërs. De realisatie en de begroting vertonen een fraaie overeenkomst
Er zijn geen vragen.
Besloten wordt dat Ruud een lijst maakt van de giften die de vereniging ontvangt. Ninon
stuurt dan een bedankje via een replica van een oude ansicht (uit de verkoop-pakketjes).
6. Bevindingen kascommissie
Noud 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 Noud Janssen (niet aanwezig, Ruud vraagt het hem) en
Ton Gribnau. Anneke Dobbenga is reserve.
9. Begroting 2012
De penningmeester geeft een toelichting.
Nieuw is de post van € 350 voor het huren van de opslagruimte. Deze huur kan maandelijks
worden opgezegd.
Besloten wordt het exploitatie tekort van € 8135 (veroorzaakt door het nieuwe boek van Noud
Janssen) weg te werken door de € 5000 van Fonds 1818 en een voorinschrijving van € 3135
ook alvast te boeken. Aangezien de ex-huurdersvereniging wilde dat hun gift ten bate zou
komen aan de Nootdorpse bevolking, zal de verkoopprijs van het boek aan de lage kant
worden gehouden.
De algemene ledenvergadering keurt de begroting goed met dank aan de penningmeester.
10. Verkiezing bestuur
Penningmeester Ruud Staal is aftredend en niet herkiesbaar. Er melden zich geen nieuwe
kandidaten. Er zullen nog mensen worden gepolst. Voorlopig blijft hij ad interim, evenals de
voorzitter.

2

11. Activiteiten werkgroepen
Bert Huijgen (Historische vereniging Buitenplaats Ypenburg) meldt dat de inloop is
verplaatst van het Stationsgebouw naar het Piet Vink centrum. Er wordt een historische
fietstocht voorbereid, waarbij deelnemers via hun mobieltjes informatie kunnen krijgen.
Maria Berkovits (werkgroep genealogie) is wat verontwaardigd dat zij niet wordt betrokken
bij het schrijven over bepaalde families, waarvan zij de achtergronden kan toelichten. Zij
heeft veel gegevens al in de p.c. staan en is druk bezig met het natrekken van de bevolking.
Zo heeft zij de oudste oorsprong gevonden van de familie De Vreede, een zekere Heinrich uit
Duitsland.
Henk geeft dit door aan Noud Janssen i.v.m. het schrijven van de nieuwe boeken. In de
Nieuwsbrief wordt nog eens de aandacht gevestigd op de inloopavond op elke eerste maandag
van de maand in Zoetermeer.
Maria wil graag meewerken aan een inloopmiddag in het HIP, die we kunnen organiseren met
de bibliotheek. Dit zou dan komende winter zijn.
Ton Gribnau (werkgroep archeologie) vraagt zich af wat eigenlijk nog het nut is van de
Monumentencommissie nu de subsidie voor het onderhoud van historische panden is gestopt
en er geen budget meer is. Er zitten wel mensen in, die adviezen kunnen geven, maar dat is op
basis van vrijwilligheid. Op dit moment is de enige activiteit booronderzoek bij eetcafé 1837
(Gouden Star), waar vroeger een haventje was.
Anneke Dobbenga , beheer archief, meldt dat zij de laatste tijd geen knipsels meer krijgt. Nu
is het wel zo, dat op Internet alle artikelen te vinden zijn, die over Nootdorp in de Eendracht,
AD enz. zijn verschenen.
Ninon Vis, werkgroep, Sprekend Verleden, gebruikt eventuele teksten voor de Nieuwsbrief.

12. 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. De slecht bezochte vrijdagavond is geruild voor
de woensdagmiddag. Het bezoekersaantal laat nog te wensen over, maar vertoont toch een
licht stijgende lijn. Ook komen bezoekers materiaal brengen, zoals onlangs tekeningen van de
Dorpsstraat (van dhr. Nieboer). Aandacht besteden aan de genealogie in onze regio kan
wellicht mensen trekken (zie punt 11). Ook bestaan er plannen iets met oude schoolfoto’s te
doen.
13. Toekomstplannen
We gaan op dezelfde voet verder. Proberen meer leden te werven. Bij komende lezingen de
namen noteren van de bezoekers die geen lid zijn. Zij krijgen een Nieuwsbrief mee en ook de
eerstvolgende Nieuwsbrief met daarin een inschrijfformulier.
14. Rondvraag
- Ninon Vis heeft een klantenpas van het Office Centre in Forepark op naam van de
vereniging, die eventueel kan worden uitgeleend.
- Ton Gribnau heeft kaarten van de Tedingbroekpolder. Wie kan hier een verhaaltje over
schrijven? Hij neemt contact op met Bert Huijgen.
- Bert Huijgen krijgt mail van een (commercieel) bedrijf dat battlefield tours organiseert. Als
er iets interessants voor ons bij is, mailt hij dit door, b.v. beleg en ontzet van Leiden.
- Leen Lamens belooft iets over zijn familie te schrijven voor de Nieuwsbrief.
15. Sluiting
Om 22:35 sluit de voorzitter de vergadering

Nootdorp, mei 2012 Ninon Vis
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