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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Dinsdag 14 mei 2013 

 
(Bibliotheek, Kon.Wilhelminastraat, Nootdorp)  

 

Aanwezigen:  

Ed  Dobbenga,  Anneke Dobbenga-v.d.Goes, Ton Gribnau, Bert Huijgen, Ris Dobbe-

Langhout, Bart Dobbe, Thea Tas-Veldhoven, Noud Janssen. 

Bestuur: Henk Rolvink (voorzitter a.i.), Ruud Staal (penningmeester a.i.), Ninon Vis 

(secretaris)  

Afwezig met kennisgeving: Tinus Waaijer, Henk Kronenberg, Tinus Verwijmeren, Gerry 

Buursink, Ron Schenk. 

 

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. Het is handig als leden hun e-mail adres doorgeven aan de voorzitter 

(henk@rolvink.info) voor het doorgeven van vergaderstukken, uitnodigingen ed. 

 

3. Vaststelling agenda 

De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 8 mei 2012 
Tekstueel: 

geen wijzigingen 

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. 

- De DVD’s waarop de gedigitaliseerde videobanden staan kunnen in de verkoop gaan.  

- Er wordt een banner aangeschaft, die dienst kan doen bij b.v. onze kraam op de jaarmarkt.  

- Henk gaat contact opnemen met Peter de Koning, omdat wij oud timmergereedschap van 

Groenewegen graag willen tentoonstellen in ons HIP. We mogen van de bibliotheek een grote 

vitrine gebruiken voor exposities. 

- Aan de website wordt gewerkt. De eerste versie is klaar. 

 

5. Financieel verslag 2012  

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

penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2012, staat van 

baten en lasten. 

Het aantal leden van de vereniging schommelt rond de 120. De 4 lezingen die in 2012 zijn 

gehouden werden redelijk tot goed bezocht. Ook voor dit jaar staan er weer vier lezingen op 

de agenda.  

Inkomsten en uitgaven waren in balans.  

Afgesproken wordt dat we het boek Nootdorpers II kunnen verkopen voor 15 euro en voor 10 

euro als men tevens lid van de vereniging wordt. 

In de opslagruimte van De Koning Selfstorage, die wij hebben gehuurd, is nog ruimte over. 

Het bezit van het boek Nootdorpers II is niet op de balans weergegeven, aangezien hier geen 

goederen op worden vermeld. 
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6. Bevindingen kascommissie 
Noud Janssen en Ton Gribnau controleerden de boeken. Zij constateerden dat de jaarrekening 

2012 en de staat van baten en lasten een goed beeld geven van de financiën en dat uitgaven en 

ontvangen in orde zijn. De conclusie is dat de boekhouding door de penningmeester op meer 

dan deskundige wijze is gevoerd en zeer punctueel is gepresenteerd.  

 

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 Ton Gribnau en Anneke Dobbenga. Reserve is Bert 

Huijgen.. 

 

9. Begroting 2013  

De penningmeester geeft een toelichting.  

Fonds 1818 zal de beloofde 5000 euro pas overmaken, wanneer het boek van Noud Janssen is 

verschenen 

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

 

10. Verkiezing bestuur 

Voorzitter en penningmeester vervullen nog steeds ad interim vol plichtsbetrachting hun 

taken. Secretaris Ninon Vis is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat met de 

herverkiezing akkoord. 

 

 

11. Activiteiten werkgroepen  
Bert Huijgen (Historische vereniging Buitenplaats Ypenburg) meldt dat de inloop in het 

wijkcentrum Piet Vink aan de Plesmanlaan heel bevredigend is en dat de vereniging vitrines 

heeft gekregen in een prima expositieruimte. Het plan is om meer naar buiten te treden, zeker 

wanneer de verhuizing naar de begane grond doorgang vindt. In de komende Nieuwsbrief 

komen de openingstijden.  

Ton Gribnau vraagt of er ook iets wordt gedaan aan conflictarcheologie, maar volgens Bert zit 

er niet veel meer in de grond. Wel is er onlangs nog een kleine bunker uit de jaren 50 

gevonden. 

Er is nog geen contact geweest met Maria Berkovits over een inloopochtend genealogie. 

Ton Gribnau (werkgroep archeologie) vertelt dat er in het gebied van de Hoogeveense weg 

nog wel wat leuke vondsten worden gedaan, met name veel pijpenkoppen. De 

Monumentencommissie vergadert niet meer en zit op een doodspoor. Er komt nog wel een 

overleg met de wethouder om zich op de toekomst te bezinnen.  

Paul van Winden is de nieuwe voorzitter van het Historisch Genootschap Pijnacker; de 

samenwerking vlot niet erg. Er zijn archeologische attentiekaarten beschikbaar, maar de 

gemeente heeft er geen belangstelling voor. Er is wel contact met de Pijnackerse archeologie-

vertegenwoordiger.  

Geologische kaarten van Den Haag zijn te downloaden via internet. 

Anneke Dobbenga , beheer archief, meldt dat alle knipsels in mappen verzameld zijn en in 

het HIP staan.  

Ninon Vis, werkgroep, Sprekend Verleden, gebruikt eventuele teksten en interviews voor de 

Nieuwsbrief.  
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12. Het HIP in de bibliotheek 

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

en Ninon hebben om de beurt dienst. De woensdagmiddag wordt redelijk bezocht. Het 5 jaar 

bestaande Buurtzorg heeft contact gezocht en een expositie in het HIP ingericht, waar ook een 

lezing werd gehouden. Voor de schoolfoto’s kunnen we het beste een beroep doen op 

sleutelfiguren van de diverse scholen. Er kwam een aanbieding binnen van mevr. Smeele-

Vanbergehenegouwen. Gedacht wordt verder aan Nel v.d. Helm, Wilma de Vries, dhr. Geluk, 

Jan Philipsen. 

Als er voldoende foto’s zijn verzameld, kunnen we wellicht een inloop houden om bezoekers 

de gelegenheid te geven deze te bekijken en eventueel van namen te voorzien.  

 

13. Toekomstplannen 
- Noud Janssen is ongeveer op de helft van zijn te schrijven boek, maar kan momenteel door 

de situatie op zijn werk er minder tijd aan besteden. Het boek is een herschrijving van de 

Kroniek van Nootdorp van Spoor/Vink met nieuw materiaal. Eerst chronologisch en 

vervolgens de geschiedenis in thema’s. Mogelijk worden het twee delen.  

- Verder wil Henk ook graag een boek uitgeven op basis van: oude/foto nieuwe foto. 

Materiaal is er genoeg. Er moet een selectie worden gemaakt. In juni gaan hij, Bert en Ninon 

hierover praten. Het is de bedoeling om te proberen dit boek voor Sinterklaas klaar te hebben. 

- Tijdens de kermisweek hebben wij een kraam op de jaarmarkt in de Parade, waar 

Nootdorpers II, de pakjes ansichten en ook DVD’s verkocht kunnen worden. 

 

14. Rondvraag 

- Ed Dobbenga biedt aan mee te helpen met het inrichten van de vitrines.  

- Anneke Dobbenga stelt voor na afloop van lezingen Nieuwsbrieven rond te delen met een 

inschrijfformulier erin. Ook zouden de namen van de bezoekers genoteerd kunnen worden. 

- Bert Huijgen beveelt een lezing aan over de Watergeuzen en het Ontzet van Leiden, via de 

TH Delft.  

 

15. Sluiting 

Om 22:15 sluit de voorzitter de vergadering                      

                 

                                                                                        Nootdorp, mei 2013   Ninon Vis                                                                                              


