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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Dinsdag 16 april 2019 
(gebouw Nové, Nootdorp)  

 

Aanwezig:  

Tinus Verwijmeren, Noud Janssen, Ellard Groenewegen, Lambertus Kneppers, Bart Dobbe, 

Guus Maiburg, Ruud Staal, Ton Langeveld, Loek Ruygt, Piet van der Kruk, Ron Schenk.  

Bestuur: Henk Rolvink (voorzitter), Monique de Koning (penningmeester), Ninon Vis 

(secretaris)  

Afwezig met kennisgeving: 

Gerry Buursink, Philip Fonkert, Paul Wubben, Annie Zwart, Piet Mooijman, Ben Roos, 

Gerard Dingjan, Job Vink, Martien Boon, Cobie den Haan, Jan van Keulen, Jeanne Blokland, 

Marcel Leechburch Auwers, Jan Wenteler, Joop van der Spek, Peter van Otterloo, Piet en 

Gretha Janssen, Piet van der Gaag, fam. Mooijman (Veenweg), Else Volker, Hans Post, Ton 

Gribnau, Jan van Dijk, Sinus de Bie, Gerard Ockeloen, Jenny Borsboom, Maria Berkovits, 

Leen Lamens, Carla Anthony. 

  

1. Opening 

Om 20.15 uur opent voorzitter de 17de algemene ledenvergadering en heet de aanwezigen 

welkom.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen; secretaris leest de lijst met afmeldingen voor. Zoals in de vorige 

ALV afgesproken, hebben de leden per e-mail reeds de notulen ontvangen. Penningmeester 

deelt de financiële stukken uit. 

 

3. Vaststelling agenda 

De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 24 mei 2018 

Tekstueel: geen opmerkingen. 

Inhoudelijk: per mail ontvangen van Ron Schenk: 

Bij punt 5 Financieel verslag 2017: het boek In de Slagschaduw was aan het eind van 2018 

niet uitverkocht; er waren nog 77 exemplaren in voorraad hetgeen betekent dat 90% van de 

oplage was verkocht. 

Noud Janssen deelt mee dat de kleindochter van Jan Timmers, plaatselijk commandant van 

het verzet in Nootdorp, een dagboek van haar opa heeft gevonden dat loopt van oktober 1944 

tot de bevrijding. Begin mei zal een speciale Nieuwsbrief verschijnen over dit verslag met 

enkele unieke foto’s. 

Bij punt 12 Jaarmarkt: Na een half jaar mag de prijs van de boeken worden aangepast en na 

een jaar mag de vaste prijs worden opgeheven. Het doen van aanbiedingen is strijdig met de 

wet op de vaste boekenprijs. 

De voorzitter licht toe dat (Her)ken Nootdorp is vrijgegeven. Wij gaan niet “stunten” zolang 

de boeken nog bij de Bruna worden verkocht. Hij neemt contact op met deze boekhandel. 

Bij punt 15 Rondvraag: De opdracht tot restauratie van het schilderij van Jan Dunselman, dat 

in de Bartholomeuskerk hangt, is vrijwel rond.  

Voor wat de doopregisters en andere documenten betreft, die op de zolder van het 

Parochiehuis liggen, raden de aanwezigen aan om een convenant te sluiten met het 

Gemeentearchief Delft. Henk zal de Parochie namens onze vereniging hierop attenderen. 
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5. Financieel verslag 2018 

Penningmeester heeft gebruik gemaakt van een speciaal boekhoud-programma. Zij geeft een 

uitleg bij de Staat van Baten en Lasten en de Balans. De uitgaven (Her)ken Nootdorp en De 

Maalderij zijn afgeboekt. Wij hebben nog 3.000 euro te besteden van de gift van Fonds 1818. 

Er is een gift van de Stichting Vrije Expressie binnengekomen van 500 euro. Ook zijn 

donaties van leden ontvangen, doordat zij een hoger bedrag overmaakten dan de contributie 

van 15 euro. De Balans laat een positief resultaat zien van ruim 1000 euro.  

 

6. Bevindingen kascommissie 

Guus Maiburg brengt verslag uit. De kascommissie bestond uit Guus (voorzitter) en Ton 

Langeveld (reserve Gerard Dingjan). Geconstateerd is dat de jaarrekening 2018 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 2018. 

 

7. Decharge bestuur  

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

penningmeester. De voorzitter bedankt de kascommissie. 

 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie 

Ton Langeveld (voorzitter) en Ellard Groenewegen worden in de nieuwe kascommissie 

gekozen. Gerard Dingjan heeft zich per e-mail opnieuw aangemeld als reserve. 

 

9. Begroting 2019 

Penningmeester geeft een toelichting. De vereniging telt 168 leden.  

Een zeer belangrijk punt is de investering voor het laten drukken en uitgeven van het meer 

dan 300 bladzijden dikke boek “Nootdorpse boerderijen”, te weten 24.000 euro, 

presentatiekosten inbegrepen. De oplage is 750 boeken. 

Uit eigen middelen kan onze Vereniging 11.000 euro investeren (8.000 euro plus 3.000 van 

Fonds 1818).  Er moet dus nog een tekort worden aangevuld van 13.000 euro. We beschikken 

over een lange lijst van potentiele sponsors, maar die moeten nog benaderd worden. Auteur 

Willem Janssen heeft toegezegd te willen meefinancieren; definitieve bespreking met hem 

vindt zo spoedig mogelijk plaats. 

Er volgt een lange discussie, want het betreft een forse investering, die niet zonder risico is. 

Tenslotte geven de aanwezigen het bestuur toestemming het boek uit te geven onder 

voorwaarde dat de verkoopprijs 37,50 euro wordt, in voorverkoop 32,50. De Vereniging mag 

maximaal 11.000 euro investeren. Er wordt zo snel mogelijk begonnen met het aanschrijven 

van de sponsors en het verspreiden van intekenlijsten voor de voorverkoop.  

De begroting wordt vastgesteld. 

 

10. Verkiezing bestuur 

Voorzitter Henk Rolvink is aftredend en herkiesbaar; er wordt door de aanwezigen 

onmiddellijk geapplaudisseerd, dus is hij herkozen.  

 

11. Activiteiten werkgroepen, waaronder het organiseren van lezingen 

Vorig jaar heeft Tinus Verwijmeren een goed bezochte lezing gehouden over de 

ontstaansgeschiedenis van de Hollandse molens. Het is de bedoeling dit jaar twee lezingen te 
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organiseren; Willem Janssen houdt een lezing op 14 september t.g.v. de aanbieding van het 

Boerderijen-boek. 

De jaarmarkt is op 6 juli. Oproep aan medewerkers volgt nog. 

Ton Gribnau van de werkgroep Archeologie is afwezig, maar gemeld wordt dat men bezig is 

met de waterstaatkundige historie van het Westland te beschrijven. 

.  

 

12. Toekomstplannen, waaronder uitgave boek over Nootdorpse boerderijen van Wim 

Janssen 

Zie punt 9. De presentatie van het Nootdorpse boerderijen boek vindt plaats op 14 september 

in de Boerenstal, Grand café 1837. 

 

13. Een historisch Informatie Punt in CulturA 

Bibliotheek Oostland gaat CulturA exploiteren. Henk heeft een gesprek gehad met de leiding, 

die heeft aangegeven graag te willen dat onze Vereniging weer een Historisch Informatie Punt 

gaat inrichten, zoals het geval was in de oude bibliotheek aan de Wilhelminastraat. Voor het 

einde van het jaar (wellicht iets eerder) zullen de plannen zijn uitgevoerd. 

 

14. Rondvraag 

Noud meldt dat de restauratie van het altaar in de Bartholomeuskerk met Pasen gereed zal 

zijn. Er is een boekje uitgegeven “Wandeling door de schatten van Nootdorp”, dat als gids 

dient voor het interieur van de kerk. 

 

15. Sluiting 

Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering.                      

                 

                                                                                        Nootdorp, april 2019,   Ninon Vis                                                                                              


