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Verslag Algemene Ledenvergadering Noitdorpsche Historiën 
Donderdag 27 februari 2020 
(gebouw Nové, Nootdorp)  

 

Aanwezig:  

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

(secretaris)  

Guus Maiburg, Elly Lugt, Josha Kneppers, Piet van der Kruk, Ton Langeveld, Rien 

Lindeman, Ton Gribnau, Tinus Verwijmeren, Maria Berkovits-van Eijk, Ellard Groenewegen, 

Ron Schenk. 

Afwezig met kennisgeving: 

Annie Zwart, Piet v.d.Gaag, Job Vink, Piet Mooijman, Philip Fonkert, Jeanne Blokland, Jan 

van Dijk, Kees v.d.Kraan, Hans v.d.Neut, Bert Huijgen, Aad en Toos van Holsteyn, Leen 

Lamens, Thea Tas, Hans Hendriks, Gerry Buursink en Jenny Borsboom. 

  

1. Opening 

Om 20.10 uur opent voorzitter de 18de algemene ledenvergadering en heet de aanwezigen 

welkom. 

 

2. Mededelingen 

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

 

3. Vaststelling agenda 

De voorliggende agenda wordt niet veranderd. 

 

4. Verslag algemene ledenvergadering 16 april 2019 

Er ging iets niet helemaal goed met de verzending van deze notulen (excuses van het bestuur 

aan de aanwezigen), zodat er geen exemplaren beschikbaar zijn. De voorzitter neemt de 

verschillende punten door. (De notulen zijn ook op de website te vinden). 

Inhoudelijk: Het  bestuur heeft contact gehad met de Bartholeumkerk ivm het opschonen van 

de archieven, die op de zolder van het Parochiehuis liggen. Afgesproken is dat onze 

vereniging daarbij mag helpen, met name Monique de Koning. Henk Rolvink is 

archiefbeheerder van de Hervormde Kerk. Deze archieven zijn tot en met 1940 (6 meter 

totaal) inmiddels overgedragen aan het stadsarchief in Delft. De stukken liggen hier veilig, 

men blijft eigenaar, ze zijn vrij toegankelijk en worden gerubriceerd. Voor de 

Bartholomeuskerk zou dit ook een goede optie zijn. Onze gemeente heeft een contract 

afgesloten met het Delftse archief. 

   

5. Financieel verslag 2019 

De penningmeester geeft een toelichting. 

Van het boek “In de Slagschaduw” zijn nog 48 exemplaren in voorraad. De verwachting is, 

dat deze nog wel verkocht zullen worden. 

De gift van Fonds 1818, zijnde 3129 euro, is gebruikt voor de uitgave van het Boerderijen-

boek. 

Na aftrek van alle kosten heeft dit inmiddels uitverkochte boek (750 exemplaren) onze 

vereniging uiteindelijk een winst opgeleverd van 3237 euro. De vereniging kan hier trots op 

zijn en het bestuur werd – bij monde van Piet van der Kruk – met het resultaat 

gecomplimenteerd. Er is – in de eerste plaats natuurlijk door auteur Willem Janssen zelf – 

zeer veel tijd in gestoken.  
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Besloten wordt de winst niet apart te zetten voor een specifiek doel, maar toe te voegen aan de 

algemene reserve.  

6. Bevindingen kascommissie 

De kascommissie bestond uit Ton Langeveld en Ellard Groenewegen. Zij onderzochten de          

financiële bescheiden 2019 (zijnde Balans en de Staat van Baten en Lasten). Ton Langeveld 

brengt verslag uit. De commissie is van oordeel dat de jaarrekening 2019 een getrouw beeld 

geeft van de financiële positie van de vereniging per 31 december 2019 en dat de in de 

administratie verantwoorde uitgaven en ontvangsten berusten op deugdelijke bescheiden. De 

penningmeester heeft op een deskundige wijze haar werkzaamheden verricht. 

Zij kon tot op de stuiver verantwoording afleggen. 

De kascommissie stelt de ALV voor om in te stemmen met de gepresenteerde jaarrekening 

2019 en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

  

7. Decharge bestuur  

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

applaus voor de penningmeester.  

 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie 

Ellard Groenewegen wordt voor het tweede jaar benoemd en als nieuw lid is Piet van der 

Kruk aangesteld. 

 

9. Begroting 2020 

Penningmeester geeft een toelichting. De vereniging telt 167 betalende leden. De aanwezigen 

concluderen dat er geen aanleiding is om de contributie te verhogen, maar stellen voor in de 

betalingsverzoeken de zinssnede op te nemen: de contributie bedraagt minimaal 15 euro. Ook 

nu al zijn er leden die dit bedrag iets verhogen. 

De vergadering keurt de begroting goed, die wordt vastgesteld.  

 

10. Verkiezing bestuur 

Secretaris Ninon Vis is aftredend en herkiesbaar; zij wordt met applaus herkozen.  

 

11. Activiteiten werkgroepen, waaronder het organiseren van lezingen 

- Ton Gribnau meldt dat de publicatie van het waterschap Delfland gereed is gekomen en door 

hem naar Noud Janssen is gestuurd. Hij heeft voor de KBO een goed bezochte lezing 

gehouden over de historie van Nootdorp. Tinus Verwijmeren hield een lezing over oude 

Hollandse molens. 

- Zowel de gemeente als de bibliotheek hebben onze medewerking gevraagd bij het vieren 

van 75-jaar bevrijding. Henk Rolvink heeft de namen doorgegeven van mensen die de 

bevrijding hebben meegemaakt en daarover willen vertellen. Bert Huijgen en Noud Janssen 

hebben medewerking toegezegd. Ook de redactie van Nootdorp Nu is bij de organisatie 

betrokken. Piet van der Kruk wijst erop, dat in het Boerderijen-boek oorlogsverhalen staan, 

die niet voorkomen in “In de slagschaduw”.  

- De werkgroep Sprekend Verleden zoekt leden die interviews willen afnemen. Ter plekke 

meldt Elly Lugt zich aan. Zij zal contact opnemen met Henk en Ninon. 

- Noitdorpsche Historiën is tenslotte ook betrokken bij de Cultuurtrein, een project om 

leerlingen van basisscholen te betrekken bij de historie van hun woonplaats (zie Nieuwsbrief 

van december 2019).  

 

12. Toekomstplannen, waaronder het vieren van het 20-jarig bestaan in februari 2021 

- Voor de jubileum-viering worden nog ideeën gezocht. Misschien een excursie? 
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-  De vergadering is van mening, (nadat voorzitter de offerte van de drukker heeft toegelicht), 

dat onze vereniging geen tweede druk moet uitgeven van het Boerderijen-boek, hoewel er nog 

wel vraag naar is. Het bedrag dat daarmee is gemoeid is te hoog en het risico te groot, ook bij 

een kleinere oplage. 

- Na het succes ven het Boerderijen-boek zou het eventueel een idee zijn om een boek over  

tuinders uit te geven. De vraag is, wie dit op zich neemt. Noud Janssen is nog bezig met het 

herschrijven van het boek Spoor/Vink. 

 

13. Een Historisch Informatie Punt en foto-expositie in CulturA & Zo 

- Van drukkerij v.d. Sande kregen wij dozen vol foto’s (gebruikt voor b.v. De Eendracht) 

gemaakt door Gerard Baak. Hij heeft het copyright overgedragen aan v.d. Sande en met Baak 

is overlegd om (een deel van) deze foto’s te exposeren in CulturA & Zo.  

Omdat van vele foto’s niet duidelijk is waar en wanneer deze zijn genomen en wie erop staan, 

is het de bedoeling dat bezoekers die dit wel weten, dit kenbaar kunnen maken, b.v. op een 

lijst bij de tentoongestelde foto’s. 

- Bij CulturA & Zo wordt nog nagedacht over de vraag of het mogelijk is een soort van 

Historisch Informatie Punt (HIP) in te richten, zoals vroeger in de bibliotheek het geval was.  

Piet van der Kruk zou daar graag een genealogisch spreekuur zien, maar de ervaring is – met 

name die van Maria Berkovits – dat hier weinig mensen op af komen. 

 

14. Rondvraag 

- Geïnformeerd wordt naar de gemiddelde leeftijd van onze leden. Die zal rond de 60-65 

liggen. We zouden moeten proberen meer jongere leden te interesseren lid te worden van 

Noitdorpsche Historiën. 

- Gevraagd wordt naar de datum van de jaarmarkt. Die is op zaterdag 4 juli.  

 

15. Sluiting 

Om 21.30 uur sluit voorzitter de vergadering. Een groot deel van de aanwezigen blijft tot 23 

uur zitten om de film “Alleman” te zien van Bert Haanstra, die in 1963 in première ging en 

een humoristisch beeld geeft van het dagelijks leven in de jaren vijftig en begin zestig. 

 

                                                                                          Nootdorp, februari 2020,   Ninon Vis                                                                                              


