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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Donderdag 18 mei 2017 
(gebouw Nové, Nootdorp)  

 

Aanwezigen:  

Tinus Verwijmeren, Guus Maiburg, Noud Janssen, Bert Huijgen, Gerard Dingjan, Nelly van 

Wijk-Mooyman, Leo van Eijk. 

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

Afwezig met kennisgeving: 

Anneke en Ed Dobbenga, Gerry Buursink, Thea Tas, Philip Fonkert, Else Volker, Kim 

Kleyweg, Ton Gribnau. 

  

1. Opening 

Om 20 uur opent voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

 

3. Vaststelling agenda 

De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 30 juni 2016 

Tekstueel: geen wijzigingen 

Naar aanleiding van: 

- DVD’s verkopen (bv. op de jaarmarkt). Er is geen of nauwelijks belangstelling voor de 3 

DVD’s.  

- Ton Gribnau doet nog wel mee met archeologische werkgroepen, zoals b.v. opgravingen bij 

Leidsehage en Antoniushove. 

- Wij hebben 2 Facebook-sites, die door ongeveer 1500 mensen worden geliked. 

 

5. Financieel verslag 2016 

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

penningmeester geeft een toelichting op zijn voorwoord en de jaarrekening 2016, staat van 

baten en lasten.  

Het aantal leden van de vereniging stijgt gestaag; vooral tijdens de jaarmarkt komen er 

nieuwe leden bij. Eind vorig jaar waren er 154 leden.  

Er volgt enige discussie over de begroting 2016. De penningmeester legt uit dat het boek over 

maalderij de Eendracht niet in één keer is afgeschreven, omdat er nog exemplaren worden 

verkocht. Gerard Dingjan stelt voor de bedragen, vermeld in de kolom Realisatie 2016, samen 

te voegen met de staat van baten en lasten. De vergadering gaat akkoord en de voorzitter 

bedankt hem voor de suggestie. 

Inmiddels is de hoge post van openstaande contributies tot vrijwel nul teruggebracht. Nadat 

brieven waren rondgebracht (gebleken de beste methode) stroomde het geld a.h.w. binnen.  

 

6. Bevindingen kascommissie 

Noud Janssen en Ton Gribnau hebben de boeken gecontroleerd. Noud brengt verslag uit. De 

kascommissie constateerde dat de jaarrekening 2016 en de staat van baten en lasten een 

getrouw 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 
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deugdelijke, deskundige wijze en op uiterst serieuze manier is gevoerd en alle financiële 

stukken kunnen worden goedgekeurd.  

 

7. Decharge bestuur  

De aanwezigen dechargeren het bestuur voor het gevoerde financiële beleid met dank aan 

penningmeester en kascommissie (applaus). 

 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie 

In de kascommissie worden benoemd Noud Janssen en Guus Maiburg. Reserve is Gerard 

Dingjan. 

 

9. Begroting 2017 

De penningmeester geeft een toelichting. Na een telefonische actie van onze voorzitter, heeft 

Fonds 1818 de al enige tijd geleden gedane toezegging van 5.000 euro subsidie voor de 

uitgave van een herschreven Kroniek van Nootdorp gestand gedaan. Dit bedrag is 

overgemaakt. Het zal nu worden gebruikt voor de uitgave van het boek over de Tweede 

Wereldoorlog, omdat deze uitgave voorrang krijgt.  

 

10. Verkiezing bestuur 

Secretaris Ninon Vis is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Zij wordt herkozen (applaus). 

 

11. Activiteiten werkgroepen w.o. het organiseren van lezingen 

Bij de oprichting van de vereniging is destijds een aantal werkgroepen ingesteld. Inmiddels is 

dit wat verwaterd en komt het erop neer dat zich nu werkgroepjes vormen naar behoefte, zoals 

voor het schrijven van het “het oorlogsboek” of het onderzoeken van archieven. Het bestuur 

zou graag zien, dat een werkgroep zich gaat bezighouden met het organiseren van lezingen. In 

de tijd van het Historisch Informatie Punt werd dit gedaan door de bibliotheek. 

Als locatie komt Nové in aanmerking. Gerard Dingjan merkt op, dat (met name in de winter) 

het clubgebouw van de Nootdorpse Tennis Club ook een optie is. 

Noud Janssen en Henk Rolvink gaan bespreken hoe de lezingen kunnen worden ingevuld 

(twee keer per jaar is – voorlopig - wel voldoende) en Henk plaats een oproep in de 

Nieuwsbrief om leden te werven voor deze “werkgroep lezingen”.  

 

12. Toekomstplannen 

 - Tijdens de jaarmarkt (1 juli) wordt het boek over Nootdorp in oorlogstijd gepromoot door 

middel van voorinschrijving. De (voorlopige) titel is: In de slagschaduw. Nootdorp in de 

Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling het boek voor de december-feestdagen uit te 

brengen en mocht dit niet haalbaar zijn, dan voor de meidagen van 2018. 

Noud geeft een toelichting op de inhoud (ongeveer 180 pagina’s). Er zijn vele bronnen 

geraadpleegd en teksten verzameld uit eerder verschenen publicaties. De prijs zal net onder de 

20 euro liggen, bij voorinschrijving zo’n 17 euro.  

De aanwezigen dringen erop aan vooral bij de gemeente aan te kloppen ivm subsidie dan wel 

aanschaf van exemplaren. 

 -  Willem Janssen is bezig met een boek over boerderijen in Nootdorp; het vergt meer tijd 

dan hij had ingeschat. 

-  Henk Rolvink heeft de website bijgewerkt en er een foto-carrousel opgezet, waarbij foto’s 

en ansichten staan gerangschikt op straat, huisnummer.  
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13. Rondvraag 

 

- Tijdens behandeling van punt 5 van de agenda (Balans, post 7: aanschaf archief- en 

documentatiemateriaal) ontspint zich een discussie rond een idee van Noud Janssen. De vrees 

bestaat dat veel secretariële archieven van instellingen en verenigingen in de loop der tijd 

verloren gaan, zoek raken of worden weggegooid. Ook staan er bij drukkerij Van der Sande 

nog dozen vol foto’s van Gerard Baak, destijds o.m. gebruikt voor het RKDeo-blad en De 

Eendracht. Wij hebben opslagruimte en we zouden verenigingen ed. kunnen aanbieden (tegen 

een kleine jaarlijkse vergoeding) hun archieven voor ze op te slaan. We kunnen dit idee 

promoten in De Eendracht. Het idee erachter is, dat je op deze manier een stukje 

geschiedschrijving bewaart en vernietiging van archieven voorkomt. Uiteraard bepaalt de 

betreffende vereniging zelf of de in bewaring gegeven archieven toegankelijk zijn. 

Het bestuur zal dit idee overwegen. 

- Gerard Dingjan stelt voor contact op te nemen met de zustervereniging in Pijnacker om 

gezamenlijk actie te ondernemen richting gemeente, danwel om evenementen te organiseren. 

De voorzitter schetst de nogal moeizame omgang tussen beide historische verenigingen. In het 

verleden heeft hij diverse pogingen tot toenadering gedaan, maar die liepen op niets uit. Een 

werkrelatie kon niet tot stand worden gebracht. Ook blijkt het zeer moeilijk om de politiek te 

interesseren voor cultuur-onderwerpen, meer in het bijzonder de historie van onze dorpen. Er 

is al eens een gezamenlijke poging gedaan om de politieke partijen te benaderen over 

culturele zaken, zonder merkbaar resultaat. Wel zijn inmiddels de meeste Nootdorpse 

raadsleden lid van onze vereniging.  

In dit verband vertelt Guus Maiburg over zijn slechte ervaringen met de gemeente als het gaat 

om de belangen van ouderen in Nootdorp. 

 

14. Sluiting 

Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering                      

                 

                                                                                        Nootdorp, mei 2017,   Ninon Vis                                                                                              


