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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Woensdag 17 juni 2015 

 
(gebouw Nové, Nootdorp)  

 
Aanwezigen:  

Tinus Verwijmeren, Thea Tas, Maria Berkovits, Guus Maiburg, Noud Janssen 

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

Afwezig met kennisgeving: 

Ed  en Anneke Dobbenga, Monique van Eijk, Gerry Buursink, Tinus Waaijer en Piet van der 

Kruk. 

 

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. Van de aanwezigen is Guus Maiburg (KBO) geen lid, maar als belangstellende 

aanwezig. Het is niet gelukt de vergadering in mei jl. te houden, zoals was toegezegd. 

Volgend jaar proberen we het opnieuw.  

 

3. Vaststelling agenda 
De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 12 juni 2014 
Tekstueel: 

- geen wijzigingen 

Naar aanleiding van: 

- DVD’s verkopen (bv. op de jaarmarkt) is lastig in verband met het copyright van de 

meeste films, dat zeer vermoedelijk bij de gemeente berust. Henk zal informeren bij de 

burgemeester of dit kan worden geregeld. Voor een kleine groep vertonen mag wel, 

b.v. in het Huis van Rie. Dit laatste wordt gevraagd door Maiburg. Vooral voor 

beginnende dementeren zou vertoning een succes kunnen zijn. 

- Noud Janssen is bezig met een database van Nootdorpers die voor 1900 een 

vermeldenswaardige functie/ambt bekleedden. Een soort van biografisch 

woordenboek. Zijn nieuwe boek -  een herschrijving van dat van ds.Spoor -, komt w.s. 

in 2016 klaar. De opzet blijft gehandhaafd. De toezegging van Fonds 1818 (5000.- 

euro), bestemd voor dit boek, is niet aan tijd gebonden. 

- Het onlangs verschenen boek over molen Windlust wordt alom geprezen. Het 

schilderij op de kaft is een vrije interpretatie van Nootdorp, want de schilder zette de 

molen neer op een niet bestaande plaats, zo vertelt Verwijmeren.  

 

5. Financieel verslag 2014  
De aanwezigen hebben allen de beschikking over prints van de financiële stukken. De 

penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2014, staat van 

baten en lasten. De vereniging is financieel gezond, inkomsten en uitgaven zijn in balans.  De 

reserves blijven op hetzelfde peil, er wordt niet ingeteerd. Behalve (Her)ken Nootdorp zijn 

alle boeken nu eigen bezit van de vereniging, dus de prijs is vrij. In de opslagruimte is vooral 

publicatiemateriaal en documentatie opgeslagen. De huurprijs is voordelig.  
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De administratiekosten bestaan uit de kosten van verzending van de Nieuwsbrief naar leden 

buiten Nootdorp, kopieerkosten, bankkosten, de website ed. Wellicht zou erop bezuinigd 

kunnen worden, maar de noodzaak ontbreekt.  

Het aantal leden van de vereniging schommelt rond de 130.  

De contributies worden wel eens wat te laat betaald, maar uiteindelijk komt dit bijna altijd in 

orde. Leden die achterlopen met betalen worden persoonlijk via een brief (bijgevoegd in de 

Nieuwsbrief) benaderd. Tot nog toe werd 1 lid geroyeerd wegens wanbetaling.  

 

6. Bevindingen kascommissie 
Anneke Dobbenga en Bert Huijgen controleerden de boeken op 2 juni jl., maar zijn niet 

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

jaarrekening 2014 en de staat van baten en lasten een betrouwbaar 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 en alle financiële stukken kunnen 

worden goedgekeurd.  

 

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 Ton Gribnau. Reserve is Noud Janssen. 

De twee eerstgenoemden moeten nog wel op de hoogte worden gebracht, gezien hun 

afwezigheid. 

 

9. Begroting 2015  
De penningmeester geeft een toelichting. Het zou mogelijk zijn om de Nieuwsbrief goedkoper 

te laten drukken, maar onze vereniging heeft een speciale band met Van der Sande en krijgt 

altijd extra Nieuwsbrieven, die worden gebruikt als promotiemateriaal. 

Er is absoluut geen aanleiding om de contributie van 15 euro per jaar te verhogen.  

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

 

10. Verkiezing bestuur 
Penningmeester Ruud Staal was al ad interim en is nu aan de beurt om af te treden. Hij stelt 

zich herkiesbaar indien er geen andere kandidaten zijn, hetgeen het geval is. Hij wordt bij 

acclamatie herkozen. 

 

11. Activiteiten werkgroepen  
Maria Berkovits is het enige lid van de werkgroep Genealogie. Zij is al vele jaren bezig met 

de reconstructies van Nootdorpse families. Ze zegt hiermee rustig door te gaan, hoewel er 

nooit iemand mailt of belt of naar de inloopavond in Zoetermeer komt. Zij zou graag contact 

willen hebben met mensen die ook stamboomonderzoek doen. Zij heeft juist van voor 1900 

veel materiaal. Henk zal hieraan aandacht besteden op de website. Ook benadert hij de 

Eendracht voor een publicatie over dit onderwerp. In onze Nieuwsbrief komt een oproep of 

iemand een familie-boek heeft.  

De publicaties in de Eendracht over oud-Nootdorp en de berichten op Facebook blijken 

gewaardeerd te worden.   
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12. Toekomst van het Historisch Informatie Punt (HIP) 
In Veenhage is in het zaaltje waar wordt gebiljart ons tv scherm opgehangen. Hierop is de 

PowerPoint presentatie te zien zoals vroeger in de bibliotheek. In de vitrine aldaar heeft Henk 

Nootdorpse voorwerpen geëtaleerd uit de verzameling van Truus v.d. Neut. Er is zeker 

belangstelling voor van de bewoners. Ook mogen we boeken in de bibliotheek van Veenhage 

neerzetten, maar daar is geen controle op. Samen met de locatiemanager bekijkt Henk of er  

lezingen kunnen worden gehouden in het restaurant van Veenhage. Het Huis van Rie is 

hiervoor eigenlijk te klein. Wel is hier een setje van onze boeken neergelegd. 

 

13. Toekomstplannen 
Er is vraag naar de uitverkochte boeken Van Veen tot Steen en Nootdorpers I. Henk gaat bij 

Van der Sande informeren naar het digitaliseren van deze boeken om tot een e-book te kunnen 

komen. Verder bestaan er plannen tot met maken van een boekje over Nootdorp in oorlogstijd 

(2e wereldoorlog).  

 

14. Rondvraag 
Guus Maiburg meldt zich aan als lid. Maria Berkovits vertelt dat Roelofs ooit een schilderij 

maakte van de Veenweg. Henk gaat op Internet hierna zoeken.  

 

15. Sluiting 
Om 22 uur sluit de voorzitter de vergadering                      

                 

                                                                                        Nootdorp, juni 2015   Ninon Vis                                                                                              


