Jaarverslag Historische Vereniging Ameide en Tienhoven
(periode: april 2013 t/m mei 2014)

1. De vereniging
De vereniging is opgericht in 1989 en bestaat inmiddels dus 25 jaar. Het ledental is sinds
begin april vorig jaar gestegen van 568 tot 588.
2. Het Nieuwsblad
In het verslagjaar zijn zes edities van het Nieuwsblad gepubliceerd, waarvan een extra editie
in kleur, die geheel gewijd is aan het middeleeuwse Getijdenboek van Gijsbrecht van
Brederode. Voor zowel de vorm als de inhoud van het blad bestaat allerwegen zeer veel
waardering.
3. De locatie
Het gemeentebestuur van Zederik heeft de exploitatie van het oude stadhuis op de Dam in
Ameide voor onbepaalde tijd toebedeeld aan onze vereniging. De herinrichting van zowel de
zolderverdieping als de vroegere raadszaal is voltooid. De herinrichting van de parterre is
nagenoeg afgerond.
4. Het bestuur
Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: Hans van den Heuvel
(voorzitter), Dout Siegersma (vice‐voorzitter), Cees Broekman (secretaris), Jetty Stasse
(penningmeester), Jannet Maatkamp (algemeen adjunct), Annie Terlouw‐van der Grijn ,
Marjan de Gruyter‐de Kruyk, Cees van Gelderen en Jory Verwolf (leden).
Het bestuur kwam in de verslagperiode bijeen op respectievelijk 4 juni, 13 augustus,, 15
oktober en 19 november 2013 en 22 januari, 4 maart en 15 april 2014.
5. Beschermheer
De vereniging heeft een Beschermheer in de persoon van dr. Christiaan C. van Stolk, de
Ambachtsheer van Ameide. Hij gaf op 24 maart van dit jaar acte de presence bij de
presentatie van de eerder genoemde extra editie van het Nieuwsblad. De heer Van Stolk was
daartoe speciaal overgekomen uit het Verenigd Koninkrijk.
6. Ereleden
De heer Gerrit Streefkerk, de eerste voorzitter en een van de vier ereleden van onze
vereniging, overleed op 4 september 2013.

7. Werkgroepen
De vereniging telt naast de redactie van het Nieuwsblad de volgende werkgroepen:
Herdenking 4 mei, Genealogie, Lezingen en excursies, Exposities en Herinrichting oude
stadhuis op de Dam.
8. Projecten
a. Op uitnodiging van de besturen van de Oranjevereniging “Beatrix” en onze vereniging
kwamen militairen van 11 Pantserinfanteriebataljon Luchtmobiel van het Garderegiment
Grenadiers en Jagers op zaterdag 7 september van het vorig jaar in actie in en rondom de
oude meelfabriek van de firma Kruijt in het centrum van Ameide. De demonstratie,
waarvoor zeer veel belangstelling bestond, vond plaats in het kader van de vijfjaarlijkse
Oranjefeesten.
b. Tijdens de eerder vermelde feestweek organiseerde onze vereniging in “Het Spant” een
kleine expositie van oude foto’s.
c. In het oude stadhuis op de Dam werd op maandag 4 maart van dit jaar de extra editie
van het Nieuwsblad van onze vereniging gepresenteerd. De eerste exemplaren van deze
uitgave werden aangeboden aan burgemeester C.J.J. van Ee van de gemeente Zederik en
Beschermheer dr. C.C. van Stolk.
d. De website van onze vereniging (www.ameide‐tienhoven.nl) is geheel vernieuwd,
waarvoor met name oud‐vice‐voorzitter Gert Groenendijk en zijn zoon Joost zeer veel
werk hebben verzet.
9. Open Monumentendag 2013
De Werkgroep Genealogie en enkele bestuursleden hielden ter gelegenheid van de Open
Monumentendag op zaterdag 14 september 2013 zitting in het oude stadhuis op de Dam. De
belangstelling was redelijk.
10. Dodenherdenking 2013
De Dodenherdenking 2013 is in alle opzichten op passende wijze verlopen. De belangstelling
was wederom zeer groot. Bij de herdenking was een wethouder van de gemeente Zederik
aanwezig, die evenals in 2012 een toespraak hield.
11. Contacten
De vereniging onderhield contacten met











Gemeente Zederik (op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau)
Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (HOAV)
Directie Communicatie van het ministerie van Defensie
Staf Luchtmobiele Brigade (Schaarsbergen)
Stichting Paardenmarkt Ameide
Oranjevereniging “Beatrix”
Bestuur lokale kerken
Streekarchief te Gorinchem
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid‐Holland
Verscheidene particulieren

12. Statistieken website
Omdat de nieuwe website (onder de oude vertrouwde naam www.ameide‐tienhoven.nl ) sinds 1
februari 2014 beschikbaar is volgen we vanaf dat tijdstip de statistieken:










februari 2014 : 916 bezoekers en 532 unieke bezoekers van de website
maart 20 :
1083 bezoekers en 659 unieke bezoekers van de website
april 2014 :
745 bezoekers en 519 unieke bezoekers van de website
25 maart 2014 was de topdag met 108 bezoekers van de website
De website omvat begin mei 2014 al 350 gepubliceerde webpagina’s
Een digitale nieuwsbrief is op 26 februari 2014 verzonden naar 210 emailadressen; 75% van
de verzonden nieuwsbrieven is gelezen
Een digitale nieuwsbrief is op 25 maart 2014 verzonden naar 281 emailadressen; 65% van de
verzonden nieuwsbrieven is gelezen
Abonneren op de digitale nieuwsbrief kan eenvoudig via de website van de vereniging
Sinds de introductie van de nieuwe website maakt de vereniging gebruik van facebook. Begin
mei 2014 heeft de vereniging al 97 “vind‐ik‐leuks” op facebook. Een keur aan afbeeldingen is
geplaatst op facebook en wordt dagelijks uitgebreid. De foto van de bevrijding in 1945 is 273
keer bekeken en de foto met Klaas en Lijsje van Oort (in de gepresenteerde serie
afbeeldingen van de Benedendam) 277 keer. Er komen via facebook veel reacties binnen.
Het facebook adres is www.facebook.com/HVAmeideTienhoven

