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VERSLAG VAN DE OP DONDERDAG 20 APRIL 2017 IN “HET SPANT” GEHOUDEN  
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE HISTORISCHE  
VERENIGING AMEIDE EN TIENHOVEN  
  

1. Opening. 

De vergadering wordt geopend door waarnemend voorzitter Jory Verwolf. Hij heet alle 
aanwezigen van harte welkom en deelt de vergadering mee dat voorzitter Hans van den Heuvel 
helaas is verhinderd in verband met gezondheidsproblemen  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen    
Wegens ziekte heeft voorzitter Hans van den Heuvel zich moeten afmelden. Daarnaast zijn met 
kennisgeving afwezig: Henk de Jong uit Tienhoven en Johan van Bruggen uit Nieuwegein.  

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 april 2016. 

De voorzitter stelt de notulen van 21 april 2016 aan de orde. Secretaris Cees Broekman neemt dit 
over en begint met de aanname dat de aanwezigen de notulen gelezen hebben Zij lagen op de 
tafels gereed en hebben ook al geruime tijd op de website gestaan. Voorafgaande aan de 
behandeling van de notulen en het Jaarverslag refereert hij aan de agenda, waarin staat dat hij 
aftredend is en niet herkiesbaar. Dat is een weloverwogen, maar niet gemakkelijke beslissing 
geweest. Verder haalt hij de prettige samenwerking in het bestuur aan, bedankt hij zijn collega’s 
voor het genoten vertrouwen en de ontvangen steun en staat hij stil bij enkele voor hem markante 
punten uit de voorbije periode. Met name noemt hij daarbij het verscheiden van hoofdredacteur 
Herman Beckmann, die nog altijd zeer gemist wordt. De secretaris noemt als het hoogtepunt van 
zijn secretariaat het aanbrengen van de “struikelstenen” in het plaveisel van de Voorstraat. Daar 
kijkt hij met grote voldoening op terug. Tot slot wil de scheidende secretaris, zonder daarbij de 
andere bestuursleden tekort te willen doen, enkele personen met name bedanken: voorzitter Hans 
van den Heuvel, die hem steeds met raad en daad terzijde stond, en daar waar hij fysiek hulp 
nodig had, was er eerst Cees Rijnhout, die hem bijstond, en later Cees van Gelderen, die er, zo 
stelde hij, er vaak al was voordat hij het hem had gevraagd. Hij bedankt de beide mannen 
daarvoor. 

Vervolgens gaat de secretaris over tot de orde van de dag. 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 april 2016 worden pagina voor pagina 
doorgenomen. Op pagina 2, onder activiteiten, staat foutief vermeld dat de Paardenmarkt Ameide 
in 2016 haar 360-jarig bestaan viert, dat dient te zijn in 2017. 

Met deze aantekening wordt aan de notulen van 21 april 2016 goedkeuring verleend. 

 

 

Historische Vereniging   

Ameide en Tienhoven   
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4. Jaarverslag van de secretaris over de periode mei 2015 – maart 2016  

Het Jaarverslag over de periode mei 2015 tot en met maart 2016 wordt pagina voor pagina 
doorgenomen. Omdat er nogal veel aandacht in het verslag aan de “digitale wereld” wordt 
besteed, geeft de secretaris Gert Groenendijk de gelegenheid een en ander nog eens toe te lichten 
en mogelijke vragen te beantwoorden, hetgeen Gert gaarne doet. Een van de opkomende vragen 
kwam van de heer Kees van Toor: “Elke dag een foto op Facebook, hoe kan dat. Dan moeten er 
toch wel erg veel zijn”. Gert geeft aan dat er inmiddels een geschat aantal van ca 10.000 foto’s is. 
Verder was de vraag hoe oud een foto moet zijn om interessant te zijn voor de vereniging. Het 
antwoord was dat dit uiteenloopt. Een foto uit de jaren tachtig kan uiteindelijk net zo mooi en 
interessant zijn als die uit 1880. 

Daarna werd het verslag vastgesteld. 

5. Presentatie van het financiële overzicht 2015. 

Het gepresenteerde financiële overzicht bevat enkele klein onjuistheden. Zo dient de aanduiding 
Balans per 1 januari 2016 te zijn per 31 december 2016 en zijn bij de post “schoonmaakkosten 
stadhuis” abusievelijk  de cijfers achter de komma omgedraaid, zodat het voordelig saldo 
onderaan 9 cent uit de pas loopt. Dit wordt hersteld, waarna het financiële overzicht wordt 
goedgekeurd. 

6. Presentatie van de begroting 2016  

De begroting 2016 werd zonder verdere vragen aanvaard. 

7. Rapportage van de kascontrolecommissie en vaststelling van de jaarrekening  

De voorzitter van de kascontrolecommissie, Rita Aten-de Haan, meldt mede namens Frans den 
Oudsten dat alle financiële stukken in orde zijn bevonden, zodat de jaarrekening ongewijzigd kan 
worden vastgesteld.  

Aansluitend wordt penningmeester Jettie Stasse onder applaus gedéchargeerd voor het gevoerde 
beleid.  

 
8. Regeling samenstelling kascontrolecommissie 2017  

De kascontrolecommissie voor het jaar 2017 wordt als volgt samengesteld: voorzitter Rita Aten-
de Haan (uit Meerkerk), en lid Greet de Vor (uit Vianen), lid. De voorzitter vraagt de vergadering 
vervolgens om een opvolger voor Frans den Oudsten. Die wordt ten tijde van de vergadering niet 
gevonden. 

 

9. Bestuursverkiezing  

De voorzitter stelt aan de orde dat Cees Broekman aftredend is als secretaris en dat het bestuur voorstelt 
in zijn plaats als bestuurslid en secretaris te benoemen Hendrik de Jong uit Tienhoven. Er zijn geen 
tegenkandidaten ingebracht.  
De vergadering gaat vervolgens akkoord en benoemt Hendrik de Jong tot bestuurslid/secretaris van de 
vereniging.  
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De voorzitter stelt vervolgens aan de orde dat de bestuursleden Dout Siegersma, Cees van 
Gelderen en Jory Verwolf  aftredend zijn en hij draagt hen voor herbenoeming voor. Hij voegt 
hieraan toe dat  

• voor herbenoeming dispensatie van de algemene ledenvergadering is vereist, aangezien alle 
drie gedurende meer dan twee opeenvolgende zittingsperioden deel uitmaken van het bestuur  

• vanuit de vereniging geen tegenkandidaten zijn voorgedragen.  

      De drie bestuursleden worden vervolgens bij acclamatie herkozen.  

 

10. Activiteiten  
  
a. Vorm en inhoud van de eerstvolgende edities van het Nieuwsblad  

De hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Bram Provoost, geeft een toelichting op de verschenen bladen, met 
name dat over de IJsclub Hollandia, en maakt melding van het voornemen om in komende edities 
uitgebreid aandacht te schenken aan het 360-jarig bestaan van de Paardenmarkt van Ameide en de in 
oktober ter gelegenheid daarvan te organiseren expositie en de levensloop/betekenis van Hendrik van 
Brederode, naar aanleiding van diens overlijden in 1568.   
Verder noemt hij de vernieuwde wijze van verzenden van het Nieuwsblad.  

Aansluitend bespreekt Bram de 4 mei herdenking van dit jaar. Omdat de voorzitter van de 4 mei 
werkgroep, Maks van Middelkoop, wethouder is geworden, heeft hij het voorzitterschap van de 
werkgroep neergelegd. Dat wordt nu door hem overgenomen. Hij kondigt aan dat er een extra 
plaquette bij het monument zal worden onthuld met daarop de namen van acht personen, geboren in 
Ameide of Tienhoven ,maar gedurende de oorlog elders wonend, die zijn omgekomen. Er zal bij de 
herdenking een nabestaande van een van deze slachtoffers een toespraak houden. Hij roept tot slot 
iedereen op om bij de herdenking aanwezig te zijn. 

b. Vooruitblik op de in oktober 2017 te houden expositie over de 360-jarige 
Paardenmarkt van Ameide. 
Annie Terlouw-van der Grijn bevestigt dat in oktober in de week van de Paardenmarkt in 
de Sionkerk de eerder genoemde expositie wordt gehouden. Een werkgroep is 
samengesteld en de voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt tijden de expositie ook 
weer een cd-rom aangeboden, waarop de foto’s van de expositie staan.  Verder meldt zij 
nog dat het Coöperatiefonds van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden een 
bedrag van 450 euro beschikbaar stelt ter medefinanciering van de expositie. 

Annie roept iedereen op om mogelijk foto’s, attributen e.d. beschikbaar te stellen voor de expositie. 

11. Rondvraag  

Kees van Toor brengt naar voren dat de belettering van de beide plaquettes op de balie aan de Lekdijk 
in Ameide ernstig is aangetast: “het bestuur zou hier op korte termijn aandacht aan besteden, maar ik 
heb er nog niets van gezien” . Cees van Gelderen legt uit wat er is gebeurd, maar dat het allemaal niet 
voldoende heeft geholpen. Kees van Toor stelt dat eerder al is gezegd dat er contact met de maker zou 
worden opgenomen. Dat is juist, zegt Cees van Gelderen, en op diens gezag hebben wij actie genomen, 
echter niet met het gewenste resultaat. Het zal echt op korte termijn in orde worden gebracht. 

Erelid Krijn van der Grijn en Kees van Toor vragen naar het openstellen van het stadhuis. “Waarom is 
dit nog steeds niet gebeurd, ze doen het in Nieuwpoort toch ook”. Het bestuur wijst er op dat er voor 
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een openstelling vrijwilligers moeten zijn, die tijdens de openingsuren toezicht kunnen houden en ook 
iets kunnen vertellen. Die zijn er, aldus Kees van Toor: “Hij zelf en er zijn ook anderen”. De secretaris 
antwoordt daarop dat hij geen namen kent van vrijwilligers. De waarnemend voorzitter benadrukt dat 
het stadhuis op de Dam toch al bij enkele gelegenheden open is, zoals de Open Monumentendagen. 
Rita Aten-de Haan zegt daarop dat de situatie in Nieuwpoort niet met Ameide is te vergelijken. Daar 
strijken de toeristen neer op een terras en dat nodigt dan uit tot een bezoek. Op de Dam is helemaal 
niets meer wat een toerist aantrekt. De waarnemend voorzitter beaamt dit maar, zegt Kees van Toor toe 
dit nog weer in het bestuur te zullen bespreken. 

Bram Provoost doet een oproep om deel te nemen aan de in de editie 2017-I van het Nieuwsblad 
aangekondigde, op 16 september 2017 te houden excursie naar het ”Watersnoodmuseum en 
Zierikzee”, die Marjan de Gruyter-de Kruyk samen met Jory Verwolf organiseert.   

12. Benoeming erelid   
Op voordracht van het bestuur wordt Cees Broekman “ op grond van zijn “uitzonderlijke verdiensten 
voor de vereniging” onder luid applaus benoemd tot erelid.  

 

Na de pauze vertoont Anja van der Grijn-de Groot door haar gemaakte filmbeelden over de 
geschiedenis van de Prinsengracht en een film over oude foto’s en ansichten van Kees van der Vliet, 
wiens begeleidend commentaar veel bijval oogst. 


