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ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2013

Jaarlijkse algemene ledenvergadering woensdag 17 april 2013.
Plaats : “Het Spant”.

Aanvangstijd : 20:00 uur.

Aanwezig:  59 leden, waaronder negen bestuursleden en een erelid.

1.Opening
De voorzitter, Hans van den Heuvel, opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezige leden
van harte welkom. Hij is bijzonder tevreden met de opkomst op deze vergadering, ondanks het
tv-interview deze avond met het kroonprinselijk paar. Vervolgens schetst hij in het kort de gang van
zaken in het afgelopen jaar. Waar de zusterverenigingen in de regio het lastig hebben om het ledental
op peil te houden, groeide onze vereniging ook dit jaar weer door. Er zijn thans 565 leden. Daarna stipt
de voorzitter de financiële toestand van de vereniging aan, waarover verderop in de vergadering nog
zal worden gesproken. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de secretaris.

2.Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 april 2012.
De secretaris, Cees Broekman, neemt het verslag van de vergadering van woensdag 4 april 2012 met
de vergadering door en vraagt per blad of er vragen en/of bemerkingen zijn. Er worden geen vragen
gesteld noch bemerkingen gemaakt. De voorzitter dankt de secretaris voor de verslaglegging en
constateert dat de notulen kunnen worden gearresteerd.

3.Ingekomen stukken en mededelingen. 
Mededelingen.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden M. van Middelkoop en C. Rijnhout ( beiden uit
Ameide), J. C. van Bruggen (Nieuwegein) en K van der Ham en R. A. Tieman (beiden uit Meerkerk)

Ingekomen stukken.
Verder is een bericht ontvangen van de heer J. A. Blokland (Meerkerk), voorzitter van de
kascontrolecommissie, waarin deze de vergadering laat weten niet of heel laat op de vergadering
aanwezig te kunnen zijn. Hij heeft derhalve een schriftelijke verklaring gegeven van de uitgevoerde
kascontrole.
Deze verklaring komt ter sprake bij agendapunt 7.

4.Jaarverslag van de secretaris over de periode april 2012 t/m maart 2013
De secretaris neemt het jaarverslag van de periode april 2012 tot en met maart 2013 met de
vergadering door en vraagt per blad of er vragen en/of bemerkingen zijn. Er worden geen vragen
gesteld noch bemerkingen gemaakt. De voorzitter dankt de secretaris voor de verslaglegging en
constateert dat het verslag daarmee is vastgesteld.

5. Presentatie van het financiële overzicht 2012
De penningmeester, Jetty Stasse, geeft een toelichting op het financiële overzicht. Zoals bekend is de
contributie per 1 januari 2013 verhoogd van €15,00 naar €17,50 per jaar. De contributies worden al
goed ontvangen, waarbij in het algemeen meer wordt betaald dan het minimumbedrag. De kosten van
het Nieuwsblad vormen, zoals steeds, een substantieel deel van de uitgaven. Verder werd er dit jaar
een bijdrage ontvangen van de Stichting Carla Jonker. Dit is de stichting die enkele jaren geleden werd
opgericht ten behoeve van het uitgeven van het boek “Macht en armoede aan de rivier. Ameide en
Tienhoven 1870-1940”. De stichting heeft zichzelf nu opgeheven en besloten het batig saldo aan de
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Historische Vereniging Ameide en Tienhoven te schenken onder beding dat deze gelden voor een
duurzaam doel worden aangewend. De heer C van Toor stelt de vraag of de vereniging inderdaad een
beamer heeft aangeschaft, zoals in de stukken staat. Dat is juist, de vereniging is nu zelf in het bezit
van een beamer die bij voorkomende gelegenheden kan worden gebruikt.

6. Presentatie van de begroting 2013
De begroting 2013 wordt toegelicht door de penningmeester en de voorzitter. De laatste wijst met
name op de post van €3.500,00 die is gereserveerd voor de te bouwen nieuwe website van de
vereniging.
Vicevoorzitter Gert Groenendijk licht daarop de plannen en de daaraan ten grondslag liggende
gedachten toe. Hij refereert daarbij aan de jongere generatie en de volop in ontwikkeling zijnde “social
media”, zoals facebook, enz. Er is een werkgroep gevormd, die gaat vaststellen welke eisen aan de
nieuwe website moeten worden stellen. Wanneer dat een feit is, kan een opdracht voor de bouw
worden gegeven. De vergadering gaat akkoord met het voorstel een nieuwe website te laten bouwen.

7.Rapportage kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening.
De kascontrolecommissie 2013 bestaat uit de heren J. Blokland en A. Kars. Omdat de heer Kars in
verband met zijn gezondheidstoestand niet in staat was de controle uit te voeren, is deze door de heer
Blokland alleen uitgevoerd. De heer Blokland heeft om de eerder vermelde reden een schriftelijke
verklaring verstrekt, die door de secretaris wordt voorgelezen

“Maandag 8 april heb ik ten huize van penningmeester Jetty Stasse alleen de zaken gecontroleerd,
daar wij geen contact konden krijgen met de heer A.Kars uit Gorinchem .
Wij hebben alle bescheiden in een keurige toestand aangetroffen en de onderliggende feiten
gecontroleerd hetgeen leidde tot een perfecte einduitslag. Wij stellen derhalve voor om de
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid over afgelopen verslagjaar”.

De stukken zijn voor akkoord getekend, de penningmeester wordt gedechargeerd en de heer Blokland
bedankt voor diens inzet.

8.Regeling kascontrole 2013 en benoeming nieuw reservelid van de commissie.
De samenstelling van de commissie voor de volgende controle wordt als volgt: de heer Maks van
Middelkoop uit Ameide voorzitter, de heer Friedrich uit Ameide geeft zich op als lid en mevrouw Rita
Aten-de Haan uit Meerkerk meldt zich aan als reservelid. Zij worden als zodanig door de vergadering
benoemd.

9. Bestuursverkiezing.
Aan de orde is de verkiezing van een drietal bestuursleden. De leiding van de vergadering wordt
overgenomen door vicevoorzitter Gert Groenendijk. 
Aftredend zijn de bestuursleden Annie Terlouw-van der Grijn en Hans van den Heuvel (beiden hebben
zich herkiesbaar gesteld), daarnaast is aftredend Gert Groenendijk, die te kennen heeft gegeven zich
niet meer herkiesbaar te stellen.  Het bestuur draagt Annie en Hans voor herbenoeming voor.
Gelet op artikel 10, lid 3, van de statuten van de vereniging is in beide gevallen voor de herbenoeming
dispensatie van de algemene ledenvergadering vereist, aangezien beiden gedurende (meer dan) twee
opeenvolgende zittingsperioden deel uitmaken van het bestuur.
Vooraf gaande aan de stemming verklaart de secretaris desgevraagd dat hem geen voordrachten voor
kandidaten vanuit de vereniging hebben bereikt.
De vicevoorzitter stelt de vergadering de vraag of men akkoord kan gaan met het voorstel van het
bestuur om beide aftredende bestuursleden met toepassing van dispensatie opnieuw te benoemen.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord, weshalve Annie Terlouw-van der Grijn en Hans van den
Heuvel voor een volgende zittingsperiode van drie jaar zijn herbenoemd.
Vervolgens wordt de vergadering voortgezet onder voorzitterschap van de zojuist herkozen Hans van
den Heuvel. Vicevoorzitter Gert Groenendijk is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
De voorzitter memoreert de vele verdiensten die Gert Groenendijk voor de vereniging heeft gehad. Hij
is gelukkig niet verloren voor de vereniging, maar blijft werkzaam in de werkgroep Genealogie en zet
zich volledig in voor de nieuw te bouwen website. De voorzitter zwaait Gert lof toe en overhandigt hem
namens de vereniging onder luid applaus een cadeaubon. Zijn echtgenote Greet Groenendijk wordt
niet vergeten en ontvangt een mooi boeket bloemen.
De voorzitter deelt de vergadering mede dat zich bereid heeft verklaard om bestuurslid te worden
mevrouw Marjan de Gruyter-de Kruyk. Zij heeft in een eerder stadium laten weten vanavond helaas
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niet aanwezig te kunnen. De voorzitter stelt de vergadering voor haar als bestuurslid te benoemen,
waartoe ook wordt besloten.
Voorts geeft de voorzitter aan dat het bestuurslid Dout Siegersma Gert Groenendijk zal opvolgen als
vicevoorzitter.

10. Voorgenomen activiteiten

a. afronding van de herinrichting van het oude stadhuis op de Dam in Ameide;
De herinrichting van het stadhuis is grotendeels afgerond. In de ruimte waarin voorheen de
Wereldwinkel zetelde, zijn diverse boekenstellingen en vitrines geplaatst.
Het ligt in de bedoeling om het Stadhuis ook open te stellen voor het publiek. Op welke
manier en in welke frequentie is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Gedacht wordt
vooreerst eenmaal per maand op een zaterdagochtend. Daarvoor zijn uiteraard ook
vrijwilligers nodig.

b. demonstratie “abseilen” van militairen van de Luchtmobiele brigade van de Koninklijke
Landmacht bij de voormalige fabriek van Ranks Meel in Ameide op zaterdag 7 september
2013 (in samenwerking met het bestuur van de Oranjevereniging “Beatrix”).
Deze demonstratie gaat definitief door. De Luchtmobiele brigade (Lumob) komt over enige
tijd nog een verkenning uitvoeren. Dat is onder andere nodig, omdat op het dak van de
fabriek diverse zendmasten staan, hetgeen voor helikopters lastig is. Bovendien is de
fabriek hoger dan de oefentorens, waarmee de Lumob normaliter  werkt. Het zal in elk
geval zaterdag op 7 september een spektakel opleveren. 

c. vorm en inhoud van de eerstvolgende edities van het Nieuwsblad           
Herman Beckmann geeft namens de redactie van het Nieuwsblad een uiteenzetting van
de plannen voor de e.v. publicaties. Hij noemt daarbij een geplande uitgave van het
Getijdenboek van de Brederodes. Over dit middeleeuwse geschrift is nog nauwelijks
gepubliceerd. Het belooft een interessante uitgave te worden. Wanneer deze uitgave  een
feit wordt,is nu nog niet helemaal duidelijk, gehoopt wordt eind 2013 of begin 2014. Wij
zullen echter wel naar sponsors moeten zoeken, omdat deze uitgave een zeer kostbare
wordt.
Voor de reguliere edities is er nog ruim voldoende kopij voor vele uitgaven. Verder is er
een vouwblad gemaakt voor een stadswandeling langs de vele monumenten die Ameide
rijk is. Dit is een vouwblad voorzien van kleurenfoto´s dat straks voor de toeristen
verkrijgbaar is voor de luttele som van €0,50.

12.Rondvraag
Bram Provoost. Ik ben sinds enige tijd geen bestuurslid meer, maar omdat ik  me in het verleden
meermaals heb beziggehouden met de organisatie van een excursie heeft het bestuur mij gevraagd dit
nog eens te doen. De mogelijkheid bestaat om een excursie te maken naar het Hofje van Aerden te
Leerdam. Als er voldoende respons is, dan zal ik mij daar voor inzetten. Gelet op de reacties uit de
zaal is er voldoende reden om door te gaan. Verdere gegevens komen in het Nieuwsblad.

Krijn van der Grijn. Staat er wat op papier over de exploitatie van het stadhuis? Het is toch niet zo dat
wij er op enig moment uitgezet worden? De voorzitter stelt dat de gemeente de exploitatie van het
stadhuis volledig aan onze vereniging heeft toebedeeld, behoudens uiteraard het gebruik als
trouwlocatie. Ondanks diverse toezeggingen van opeenvolgende burgemeesters is dit nog altijd niet
zwart op wit gesteld door de gemeente. De voorzitter zal dit nogmaals onder de aandacht brengen.

13.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

                                      PAUZE

Na de pauze vertoonde Anja van der Grijn-de Groot een korte film over “echte ouwe Ameidenaren”
gevolgd door een erg interessante film over Anton Verheij in zijn oude werkplaats aan de Molenstraat.
De boeiende inleiding van Anja verdient eveneens vermelding.
Aansluitend presenteerden Herman Beckmann en Cees van der Grijn (Jacobuszoon) hun qua inhoud
sterk van de films van Anja verschillende, maar daarom niet minder interessante
powerpoint-presentatie over “de Tuin der Lusten” van Jeroen Bosch.




