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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Donderdag 12 juni 2014 

 
(gebouw Nové, Nootdorp)  

 
Aanwezigen:  

Tinus Verwijmeren, Ron Schenk. 

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

Afwezig met kennisgeving: 

Ed  en Anneke Dobbenga, Ton Gribnau, Bert Huijgen, Noud Janssen, Henk Kronenberg,  

Louise van Hekke-Gosker, Leo van Eijk, Hans Post, Monique van Eijk-Rolvink, Nel en Ben 

v.d. IJssel, Else Volker, Philip Fonkert, Leen Lamens, Albert en Mary-An v.d. Steen, Greet 

Janssen. 

 

1. Opening 
Om 20.10 uur opent voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

De zeer slechte opkomst is mede te wijten aan het feit dat de vakanties al zijn begonnen en het 

een prachtige zomeravond is. Volgend jaar houden we de algemene ledenvergadering weer in 

mei.  

De voorzitter raadpleegt de Statuten om te zien of met dit geringe aantal aanwezigen besluiten 

mogen worden genomen. Dat is inderdaad wel het geval. 

 

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

gestuurd.  

 

3. Vaststelling agenda 
De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 14 mei 2013 
Tekstueel: 

geen wijzigingen 

Naar aanleiding van: 

- De nieuwste versie van de website is door de voorzitter gerealiseerd. De financiële 

gegevens komen er ook nog op te staan. 

- DVD’s verkopen zou kunnen op de jaarmarkt (6 aug.), maar dan moet eerst het 

copyright worden gecontroleerd.  

- Noud Janssen is met het schrijven van zijn boek nog niet gevorderd wegens 

privéomstandigheden en door drukte op zijn werk. Bovendien heeft hij de opzet van 

het boek veranderd. Hem wordt aangeraden op de ingeslagen weg voort te gaan. Bert 

Huijgen deed schriftelijk de suggestie om het boek op te splitsen in aparte deeltjes met 

verschillende thema’s, maar dit voorstel wordt door de aanwezigen niet overgenomen. 

- Het geld van de Huurdersvereniging, dat in eerste opzet voor dit boek was bestemd, is 

gebruikt voor het uitgeven van (Her)ken Nootdorp. De subsidie van Fonds 1818  

- (€ 5000,- ) ontvangen wij pas bij het uitgeven van Noud’s boek.  

- De gehuurde opslagruimte van De Koning Selfstorage voldoet aan alle verwachtingen 

en is nuttig gebleken. 
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5. Financieel verslag 2013  
De aanwezigen hebben allen de beschikking over prints van de financiële stukken. De 

penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2013, staat van 

baten en lasten. 

Het aantal leden van de vereniging schommelt rond de 120. De 4 lezingen die in 2013 zijn 

gehouden werden goed bezocht. Inkomsten en uitgaven waren in balans.  

De uitgave van het boek (Her)ken Nootdorp is kostendekkend geweest; er worden nog steeds 

exemplaren verkocht, die nu dus winst opleveren voor de vereniging. 

Voor de laatste maal moest een afschrijving van € 750,- worden gedaan voor Nootdorpse 

Olympiërs. 

De contributies worden wel eens wat te laat betaald, maar uiteindelijk is dit (op 2 personen 

na) altijd in orde gekomen. 

 

6. Bevindingen kascommissie 
Anneke Dobbenga en Bert Huijgen (die inviel voor Ton Gribnau) controleerden de boeken.  

Ruud Staal leest hun verklaring voor. De kascommissie constateerde dat de jaarrekening 2013 

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

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

deskundige wijze is gevoerd.  

 

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 Bert Huijgen en Anneke Dobbenga. Reserve is Ton 

Gribnau. Deze leden moeten nog wel op de hoogte worden gebracht, gezien hun afwezigheid. 

 

9. Begroting 2014  
De penningmeester geeft een toelichting.  

Het boek van Noud Janssen is wel opgevoerd, want deze € 5000,- is gereserveerd. 

Op voorstel van Ron Schenk wordt bij:  verwachten baten post 5: voorinschrijving/sponsoring  

boek (ruim € 1600,-) de post nu op naam gezet van opbrengst (Her)ken Nootdorp. 

De algemene ledenvergadering stelt de begroting vast met dank aan de penningmeester. 

 

10. Verkiezing bestuur 
Voorzitter Henk Rolvink was al drie jaar ad interim en is nu aan de beurt om af te treden. Hij 

stelt zich herkiesbaar en wordt bij acclamatie herkozen. 

 

11. Activiteiten werkgroepen  
Ton Gribnau ((werkgroep archeologie) heeft schriftelijk medegedeeld  dat de 

Monumentencommissie weinig meer voorstelt. Er wordt mogelijk een nieuwe commissie 

gekozen, nu we een nieuw gemeentebestuur hebben. Wettelijk is de gemeente hier wel toe 

verplicht. Er ligt een voorstel om samen te gaan met Lansingerland, maar dit is nog niet 

duidelijk. Gribnau stelt zich niet meer verkiesbaar.  

De inloopochtend genealogie heeft plaatsgevonden en was een succes. 

Tinus Verwijmeren is bezig met een boek over de molen. Uiteraard zullen wij dit promoten. 
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12. Toekomst van het Historisch Informatie Punt (HIP) 
Helaas moest het HIP in de bibliotheek worden ontmanteld, omdat de vestiging aan de 

Kon.Wilhelminastraat werd gesloten en het kleine servicepunt aan de Markt geen plaats kan 

bieden aan een HIP. Henk is nog in overleg met de locatiemanager van Veenhage. Wellicht is 

er plaats voor een HIP in het restaurant, maar momenteel wordt dit verbouwd. 

Door de verhuizing van de bibliotheek zijn wij ook onze ruimte voor het houden van lezingen 

kwijt, die bovendien volledig werden ondersteund, indirecte subsidie dus. Dit missen wij zeer. 

Lezingen zullen nu in Nové of Veenhage gehouden moeten worden.  

 

13. Toekomstplannen 
Aanwezigen vragen zich af of er vanuit de leden belangstelling zou bestaan voor een excursie 

(Veenmuseum Reeuwijk, Archief Delft enz.). Dit wordt betwijfeld. Het ledenbestand kent een 

zeer heterogene samenstelling. Vanuit Arcen komen geen reacties meer na de laatste e-mail 

van onze voorzitter.  

Henk heeft Facebook overgenomen van Herinner je Nootdorp en de wekelijkse rubriek in de 

Eendracht, die hij vult samen met Jan v.d. Sman. Foto’s en tekst kunnen eventueel ook voor 

onze Nieuwsbrief worden gebruikt.  

 

14. Rondvraag 
Niemand heeft iets voor de rondvraag. 

 

15. Sluiting 
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering                      

                 

                                                                                        Nootdorp, juni 2014   Ninon Vis                                                                                              


