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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Donderdag 24 mei 2018 
(gebouw Nové, Nootdorp)  

 

Aanwezig:  

Tinus Verwijmeren, Noud Janssen, Monique de Koning, Ton Gribnau, Leen Groenewegen, 

Thea Tas, Maria Berkovits, Ron Schenk.  

Bestuur: Henk Rolvink (voorzitter), Ninon Vis (secretaris)  

Afwezig met kennisgeving: 

Ruud Staal (penningmeester), Guus Maiburg, Anneke Dobbenga, Gerry Buursink, Philip 

Fonkert, Paul Wubben,Monique van Eijk, Toos en Aad van Holsteyn, Saskia Touber, Truus 

Bol, Annie Zwart, Anneke Verbeek, Piet Mooijman, Josephine Ripken, Ton Langeveld, 

Louise van Hekke, Erna Knijnenburg, Ben Roos, Jenny Oudshoorn, Bert Huijgen, Henk 

Kronenberg, Gerard Dingjan, Job Vink, Bart Dobbe, Wim Janssen. 

  

1. Opening 

Om 20.05 uur opent voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen, - een select klein 

gezelschap- , welkom.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen, behalve een indrukwekkende lijst met afmeldingen. Leden hebben 

kennelijk ontdekt dat ze dit makkelijk per e-mail kunnen doen.  

 

3. Vaststelling agenda 

De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 18 mei 2017 

Inhoudelijk: geen opmerkingen. 

Tekstueel: op pag. 3 vervalt RKDeo-blad; het gaat hier alleen om foto’s in De Eendracht. 

- Het ligt in de bedoeling de notulen van de ledenvergadering op een eerder tijdstip naar de 

leden te mailen. 

 

5. Financieel verslag 2017 

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

Penningmeester Ruud Staal kan ivm zijn werk niet aanwezig zijn; de voorzitter geeft de 

toelichting en beantwoordt de vragen.   

Het aantal leden van de vereniging blijft stijgen en schommelt nu rond de 160.  

Het boek “In de slagschaduw” verkoopt goed. Er zijn 500 exemplaren gedrukt. Uitgever Ron 

Schenk verwacht dat het boek aan het eind van het jaar zal zijn uitverkocht. 

Het jaar is afgesloten met een exploitatiewinst van ruim 700 euro.  

De balans vermeldt een werkvermogen; dit is een vorm van eigen vermogen, maar is niet 

gelabeld. Het bedrag van 3000 euro is bestemd voor aankopen, waar het bestuur zelfstandig 

over kan beschikken. De reserveringen ten bedrage van ruim 7000 euro zijn wel gelabeld.  

Ron Schenk is van mening dat boekhoudkundig de term eigen vermogen beter is dan 

werkvermogen. Dit zal worden aangepast. 

De staat van baten en lasten geeft aan dat de extra inkomsten van contributies veroorzaakt 

wordt door stijging van het ledental, maar dat hierdoor de Nieuwsbrief wat meer gaat kosten, 

doordat er meer exemplaren gedrukt moeten worden. 

Monique de Koning geeft aan dat het gebruikelijker is om de baten in de rechterkolom te 

zetten en de lasten in de linker.  
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6. Bevindingen kascommissie 

Noud Janssen brengt verslag uit. De kascommissie bestond uit Noud en Guus Maiburg 

(reserve Gerard Dingjan). Geconstateerd is dat de jaarrekening 2017 en de staat van baten en 

lasten een getrouw beeld geven van de financiële positie van de vereniging. Uitgaven en 

ontvangsten berusten op deugdelijke bescheiden. De conclusie is dat de boekhouding door de 

penningmeester op deskundige wijze en op uiterst serieuze manier is gevoerd en alle 

financiële stukken kunnen worden goedgekeurd.  

Voorgesteld wordt het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 2017. 

 

7. Decharge bestuur  

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

(afwezige) penningmeester en kascommissie (applaus). 

 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie 

Per e-mail heeft Ton Langeveld te kennen gegeven, dat hij verhinderd is om de vergadering 

bij te wonen, maar zich wel beschikbaar stelt voor de kascommissie. 

De voorzitter zal contact met hem opnemen. Wordt hij inderdaad benoemd als tweede man, 

dan is Guus Maiburg in 2019 voorzitter van  de kascommissie en Gerard Dingjan opnieuw 

reserve. 

 

9. Begroting 2018 

Het is een eenvoudige begroting, doordat nog niet alle plannen zijn doorgesproken. Ook staan 

er posten op, die inmiddels al gepasseerd zijn. Noud stelt voor in 2019 twee begrotingen te 

maken, dus ook over 2020. Anderen stellen voor de ledenvergadering dan naar voren te halen, 

zodat de begroting 2019 actueler kan zijn (combineren met een nieuwjaarsborrel??). 

Het voorstel zal in het bestuur besproken worden. 

 

10. Verkiezing bestuur 

Penningmeester Ruud Staal is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Ruud trad op 18 mei 

2004 aan als penningmeester en hoewel hij geen financiële man was, heeft hij al die jaren 

uiterst secuur de financiën van de vereniging beheerd. Hiervoor is veel waardering. 

Het bestuur draagt Monique de Koning-Lindeman voor als zijn opvolger en zij wordt door de 

ALV bij acclamatie gekozen. 

Zij vertelt dat zij Nootdorpse roots heeft, geïnteresseerd is in Geschiedenis, gewerkt heeft bij 

boekhoudkantoor Mooijman, penningmeester is geweest o.m. van Scouting Nootdorp, nu 

voor accountantskantoren de administratie verwerkt en in haar vrije tijd o.m. voetballende 

Pijnackerse meisjes traint. Uiteraard is de vereniging heel blij in haar een opvolger van Ruud 

Staal te hebben gevonden. 

 

11. Uitvoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het kader 

van de Europese privacywetgeving, ingaande 25 mei a.s. 

Ook onze vereniging moet aan deze nieuwe wet voldoen en verantwoording kunnen afleggen. 

Dit houdt een formele toestemming van nieuwe leden in om hun gegevens te mogen 

gebruiken en de belofte deze gegevens niet te laten gebruiken door externen. 

Op onze website staat een privacy verklaring. Hiernaar zal in de Nieuwsbrief worden 

verwezen. Ook kunnen leden deze verklaring opvragen bij het bestuur. 
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12. Jaarmarkt op 7 juli a.s. 

Per mail zal worden gevraagd wie wil meehelpen. Tinus Verwijmeren wil met zijn stand van 

Molen Windlust graag naast onze kraam staan. Boeken die je niet zelf hebt uitgegeven, 

mogen twee jaar niet onder de prijs verkocht worden, maar wij kunnen wel met andere 

uitgaven aanbiedingen en combi’s maken.   

 

13. Activiteiten werkgroepen, waaronder het organiseren van lezingen 

Op de oproep in de Nieuwsbrief wie wil meehelpen om lezingen te organiseren, is geen 

respons gekomen. Noud en Henk gaan de mogelijkheden bespreken; ook een historisch 

muziek-evenement kan daartoe behoren. Wellicht is de zaal van Veenhage geschikt of van 

CulturA, nu daar een nieuwe beheerder komt. 

Maria Berkovits van de werkgroep Genealogie meldt dat de inloopavonden in Zoetermeer 

goed lopen. Zij is met de werkgroep bezig aan de enorme klus van het digitaliseren van 

allerlei gegevens, documenten enz. Maria heeft een eigen Nootdorps bestand.  

Ton Gribnau van de werkgroep Archeologie heeft een folder bij zich over Portable 

Antiquities of the Netherlands, een project van Universiteiten met het doel bodemvondsten en 

verzamelingen in privé bezit te fotograferen. 

Henk meldt dat de vereniging in het bezit is gekomen van dozen vol foto’s via De Eendracht, 

drukkerij v.d. Sande en familie De Groot. Op de meeste foto’s wordt niet vermeld wanneer ze 

zijn genomen, wie erop staan e.d. Bovendien zit er vrijwel altijd copyright op. De foto’s 

worden nog uitgezocht en bekeken. 

Leen Groenewegen geeft te kennen dat hij ook nog foto/film materiaal bezit.  

Willem Janssen is bezig met een lijvig boek over Nootdorpse boerderijen en heeft al een 

eerste bespreking gehad met Henk, Noud en Ninon. Janssen heeft zeer veel werk verzet en 

een schat aan waardevolle foto’s en familie-gegevens verzameld. Het boek zal vrij prijzig 

worden; het uitgeven is een financieel risico voor onze vereniging. Janssen heeft te kennen 

gegeven een deel van dit risico te willen dragen. Er zitten nog haken en ogen aan de opmaak 

en het prettig leesbaar maken van de tekst. Henk zoekt contact met een opmaker, die wellicht 

helpen kan.  

Onze vereniging heeft wel de intentie het boek te willen uitgeven, maar aangezien een uitgave 

nog dit jaar onwaarschijnlijk is, staat het niet op de begroting. De leden moeten nog worden 

geraadpleegd en er zijn sponsors nodig.  

Noud Janssen is bezig uit te zoeken of hij een boek kan schrijven over Jacob van 

Kouwenhoven, een Nootdorper die een grote rol heeft gespeeld tijdens de Bataafse revolutie 

(1794-1799). 

 

15. Rondvraag 

Henk en Peter Ripken hebben een vrijwel complete verzameling Nootdorpse ansichtkaarten. 

Gevraagd wordt of deze ook te zien zijn. Een groot deel ervan is inderdaad te zien op onze 

website onder het kopje Nootdorp in beeld. 

Noud vertelt dat hij bezig is fondsen te werven voor het conserveren en restaureren van 

schilderijen van de kerkschilder Jan Dunselman (1863-1931). De Bartholomeuskerk heeft een 

tiental doeken van deze schilder in bezit. Het hoofdaltaar wordt gerestaureerd en krijgt daarbij 

de oorspronkelijke kleurstelling terug uit begin 20ste eeuw.  

Op de zolder van het Parochiehuis ligt nog een schat aan materiaal, zoals doopregisters e.d. 

 

16. Sluiting 

Om 22.25 uur sluit de voorzitter de vergadering                      

                 

                                                                                        Nootdorp, mei 2018,   Ninon Vis                                                                                              


