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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Donderdag 30 juni 2016 

 
(gebouw Nové, Nootdorp)  

 

Aanwezigen:  

Tinus Verwijmeren, Guus Maiburg, Noud Janssen, Ton Gribnau, Philip Fonkert, Bert Huijgen 

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

Afwezig met kennisgeving: 

Anneke Dobbenga, Gerry Buursink, Thea Tas. 

 

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. Het is wederom niet gelukt – door diverse omstandigheden- om de vergadering in 

mei te houden, zoals was toegezegd. Volgend jaar proberen we het opnieuw.  

 

3. Vaststelling agenda 

De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 17 juni 2015 

Tekstueel:geen wijzigingen 

Naar aanleiding van: 

- DVD’s verkopen (bv. op de jaarmarkt). De gemeente heeft toestemming gegeven voor de 

verkoop hiervan, al is de schriftelijke toezegging nog niet binnen. Op de jaarmarkt (2 juli) 

kunnen deze DVD’s  (films van oud-Nootdorp) worden besteld. Ook het Huis van Rie 

beschikt inmiddels over de films.  

 - Het schilderij van Roelofs van de Veenweg is inderdaad door Henk op Internet      

gevonden. 

 

5. Financieel verslag 2015  

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

penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2015, staat van 

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

administratiekosten bestaan onder meer uit verzendkosten, kopieerkosten, bankkosten, de 

website ed.  

Van de inkomsten uit de contributies en de opbrengst van (Her)ken Nootdorp werden onder 

meer de Nieuwsbrief en de opslag bekostigd. 

Het aantal leden van de vereniging heeft bijna de 150 bereikt.  

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 werden 2 leden geroyeerd wegens wanbetaling.  

Balans per 31-12-2015: 

- Enkele aanwezigen merken op dat het wellicht handig zou zijn bij de post archief- en 

documentenmateriaal de objecten te benoemen, zoals vaandel, toga ed. Hieraan kleven echter 

ook bezwaren. Bij het noemen van bedragen zouden deze objecten getaxeerd moeten worden. 

Een inventarislijst is er niet. Formeel vastleggen stuit op bezwaren. Wel zou het nuttig zijn bij 

schenking van een object een overeenkomst van schenking op te zetten om latere 
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moeilijkheden te voorkomen. Besloten wordt voortaan op de balans de post Inventaris te 

zetten en een inventarislijst op te maken zonder de geldelijke waarde te vermelden.  

 - De post Reserveringen op de Balans is bedoeld voor publicaties. 

 - De post Werkvermogen betreft het geld waar het bestuur over kan beschikken zonder 

vooraf de leden te hoeven raadplegen. 

 - (Her)ken Nootdorp wordt in termijnen afgeschreven. 

 

6. Bevindingen kascommissie 

Bert Huijgen en Ton Gribnau hebben de boeken gecontroleerd. De kascommissie constateerde 

dat de jaarrekening 2015 en de staat van baten en lasten een betrouwbaar beeld geven van de 

financiën en dat uitgaven en ontvangsten in orde zijn en berusten op deugdelijke bescheiden. 

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 Ton Gribnau en Noud Janssen. Reserve is Guus 

Maiburg. 

 

9. Begroting 2016 

De penningmeester geeft een toelichting.  

Noud Janssen vindt het spijtig dat er zo weinig overblijft van de contributies afgezet tegen de 

kosten van de Nieuwsbrief. De aanwezigen discussiëren over de vraag of de Nieuwsbrief ook 

digitaal kan worden aangeboden, aangezien verzendkosten aanzienlijk zijn (buiten het dorp). 

De meeste aanwezigen zijn van mening dat digitaal geen voorkeur heeft. 

 

10. Verkiezing bestuur 

Voorzitter Henk Rolvink is aftredend en stelt zich – met volle instemming van de aanwezigen 

– herkiesbaar. Kandidaten voor de functie hebben zich niet gemeld. Henk is voorzitter vanaf 

de oprichting en wordt herkozen. 

 

11. Activiteiten werkgroepen  

Ton Gribnau van de werkgroep archeologie vertelt dat onze gemeente de Monumenten 

commissie heeft opgeheven. Waarschijnlijk zal er een beroep op Delft worden gedaan, als er 

iets aan de hand is. Er komt archeologisch onderzoek op het terrein van de afgebroken 

kleuterschool naast de kerk aan de Oostlaan in Pijnacker. Bij Antoniushove in Leidschendam 

zijn sporen uit de steentijd gevonden. Er is een verzoek binnengekomen om te helpen met 

opgravingen bij de Blankenbergtunnel (Vlaardingen/Maasdam). 

De commissie Sprekend Verleden interviewt oude Nootdorpers (voor de Nieuwsbrief en voor 

het boek over de oorlog). 

 

12. Toekomstplannen 

 - Tijdens de jaarmarkt (2 juli) wordt het boek over Maalderij de Eendracht gepromoot. Dit is  

geschreven door Willem Janssen, wordt gedrukt bij Van de Sande en wordt door onze 

vereniging uitgegeven. Noud Janssen en Ninon Vis hebben de tekst bekeken en van 

commentaar voorzien. Voorinschrijving is mogelijk. Er is al voor 500 euro aan sponsopgeld 
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toegezegd er zijn 22 voorinschrijvingen binnen. Henk gaat nog diverse Nootdorpse bedrijven, 

de Kringloopwinkel en ook de gemeente benaderen ivm sponsoring.  

 - Willem Janssen is nu bezig met een boek over de agrarische ontwikkeling van Nootdorp. 

Onze uitgaven Nootdorpers II, (Her)ken Nootdorp en Nootdorpse Olympiërs zullen worden 

aangeboden in combi-verkoop. Behalve voor wat (Her)ken Nootdorp betreft, zijn wij niet 

meer gebonden aan de eerdere verkoopprijs. 

 - De presentatie in Veenhage (oude ansichten) zal worden vervangen door een nieuwe 

presentatie. Hierbij valt de denken aan blokken over bijvoorbeeld een bepaalde wijk, de 

kerken enz.  

 - Het Huis van Rie heeft een dependance in de vroegere winkel van Elderhorst. Henk gaat 

informeren of wij hier lezingen kunnen houden en/of een soort van HIP inrichten.  

 - De Facebook-pagina krijgt heel veel likes en heeft zo’n 1300 volgers. We hebben behalve in 

De Eendracht nu ook een rubriek in Nootdorp Nu. 

 - Henk Rolvink, Noud Janssen, Bert Huijgen, Piet v.d. Kruk en Ninon Vis zijn bezig met de 

voorbereidingen voor het uitgeven van een boek over Nootdorp in de oorlogstijd. De planning 

is nog niet rond. 

 - De gemeente heeft het plan om in het gemeentehuis een expositie te houden waar ook 

ongeveer 10 schilderijen/tekeningen komen te hangen van Nootdorp. Noud gaat nog op zoek 

naar de makers van deze werken. Men is namelijk bezig met inventariseren van objecten in de 

opslagruimte van de gemeente. Daarbij is contact gezocht met onze vereniging. 

 

13. Rondvraag 

Noud Janssen deelt mee, dat hij is gevraagd voor de straatnamen commissie van de gemeente. 

Hij heeft toegezegd. 

Guus Maiburg deelt mee dat in september de glas-in-lood-ramen in de kapel aan de Veenweg 

officieel worden onthuld (zie Nieuwsbrief september 2015). 

Philip Fonkert informeert of de foto’s die op Facebook staan ook op der website gezet kunnen 

worden. Henk Rolvink antwoordt dat dit nogal lastig is.  

 

14. Sluiting 

Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering                      

                 

                                                                                        Nootdorp, juli 2016   Ninon Vis                                                                                              


