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CONCEPT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM
GEHOUDEN OP 10 APRIL 2019
IN PARTYCENTRUM ’t HART’ TE HARDINXVELD-GIESSENDAM
OPENING
De voorzitter, de heer Peter van Wijngaarden opent de bijeenkomst en heet allen hartelijk
welkom.
INGEKOMEN STUKKEN
Afmelding ontvangen van de heren J. van Bennekum en D. Vonk.
LEZING
Lezing door de heer Ronald Nederveen met het onderwerp “ Begraven in Hardinxveld en
Giessendam, van burenplicht tot onderneming”. Hij vertelt over de vele rouwgebruiken die er
vroeger waren en waarbij de buren een grote taak hadden, de veranderingen in deze
gebruiken mede door de komst van de begrafenisondernemers en hun
begrafenisonderneming, samen met degenen die ze bij hun werkzaamheden inschakelden.
Tevens schenkt hij aandacht aan de geschiedenis van de begraafplaatsen, de bijzondere graf-,
rouw- en herdenkingsmonumenten en bijzonderheden uit de overlijdensaktes en
krantenartikelen, alsmede zaken die uit overlevering zijn doorverteld.
PAUZE
Na een korte pauze van ca. een kwartier komt het huishoudelijk gedeelte aan de orde. Nog 30
à 40 aanwezigen willen ook dit deel van de avond graag bijwonen.
OPENING LEDENVERGADERING
De voorzitter heropent de avond.
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 24 APRIL 2018
De notulen worden zonder opmerkingen, met dank aan de secretaresse, goedgekeurd.
KORT VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR IN HET AFGELOPEN JAAR
• De gebruikelijke bestuursvergaderingen, eenmaal per maand.
• Tweemaal per jaar contact met het HOAV (Historisch Overleg Alblasserwaard) en
Vijfheerenlanden.
• In juni stond de Vereniging met een stand op de braderie.
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In de maand juli hebben alle leden en zusterverenigingen de zomereditie van het
Mededelingenblad van het bestuur ontvangen.
Op OMD werd, mede in het kader van 40 jaar HV, in samenwerking met Servanda, een
ontbijt georganiseerd op de DAM. Daar het thema “In Europa” was, had het ontbijt
een Europees tintje.
Op deze zelfde datum vond de tweejaarlijkse gondelvaart plaats. De heren IJmert
Beuzekom en Peter van Wijngaarden hebben meegevaren met de fraai verlichte
zalmschouw van de Vereniging.
Een geplande busreis door de Alblasserwaard, ook in het kader van het 40 jr. jubileum,
ging niet door bij gebrek aan deelname.
Een ander item in het jubileumjaar was het aanbrengen van fotoplaten op markante
panden in de Peulenstraat.
De opbouw van het stookhuisje op het terrein van Museum De Koperen Knop is bijna
voltooid.
Op 4 oktober was de HV present op de Seniorenbeurs in Sporthal De Wielewaal.
De najaarslezing werd gehouden door mevrouw Olga Harmsen, eigenaar van
projectbureau Maison l’Art Nouveau. Een interessante lezing over Art Nouveau aan de
hand van een groot aantal voorbeelden.
Veel tijd is besteed aan de nieuwe website. Het resultaat mag er nu zijn!
Ook is er veel aandacht besteed aan het onderwerp ‘Stolpersteine’. Helaas geen
duidelijkheid over de personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een
dergelijke gedenksteen.
Mevrouw Alie van Lopik heeft weer met een stand van de HV deelgenomen aan de
Moonlightshopping in Boven-Hardinxveld.
Op 25 januari heeft mevrouw Alie van Lopik, met assistentie van de heer Peter van
Wijngaarden een lezing gehouden voor de bewoners van De Maashof.
Tijdens een proeverij in december in winkelcentrum de Giessenhof heeft was ook het
HIC geopend. Er kwam echter geen bezoek tijdens deze happening.
De dames Alie van Lopik en Adri Kampman hebben rondleidingen door het dorp
gegeven. De diverse groepjes waren zeer enthousiast over deze wandelingen.
De heer Peter van Wijngaarden heeft de cultuurbijeenkomst, uitgeschreven door
Servanda, bijgewoond. Een was een bijzonder interessante avond.
Tevens heeft de heer Peter van Wijngaarden de Vereniging vertegenwoordigd tijdens
de droomsessie beeldkwaliteit, verzorgd door het Wellantcollege De Bossekamp.
Op 26 maart heeft de heer Peter van Wijngaarden een lezing gehouden in de
bibliotheek in het kader van “Koffie met ..”. Dit keer dus met Peter van Wijngaarden,
die de aanwezigen heeft verteld over het leven van de vrouw in Giessendam en
Hardinxveld in vroeger jaren.
Mevrouw Alie van Lopik heeft het aanbrengen van de struikelstenen door de heer
Günther Demnig voor het huis van de familie Hoekstra. Vanuit dit pand werd in de
oorlogsjaren de familie Meiboom weggevoerd naar Duitsland, alwaar zij werden
vermoord in een concentratiekamp
De Genealogische Werkgroep heeft veel werk verricht en rapporteert maandelijks aan
het bestuur.

VERSLAG FINANCIEEL BELEID 2018, INCL. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN
VASTSTELLING JAARREKENING 2018
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De penningmeester vraagt naar eventuele opmerkingen over de financiële stukken. Ondanks
het feit dat er veel uitgaven zijn geweest in verband met het DAM-ontbijt en het uitgeven van
een dure publicatie is er toch nog een klein positief resultaat. Geen vragen uit de zaal.
BEGROTING 2019 EN VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2019
Geen vragen uit de zaal over de begroting.
Daar om diverse redenen het ledenaantal terug loopt, de uitgaven groter worden en de
contributie jarenlang niet verhoogd is stelt het bestuur voor de contributie te verhogen van
15 tot 17,50 voor leden tussen 18 en 65 jaar en van 12,50 tot 15 euro voor leden tot 18 en
boven de 65 jaar. Geen bezwaren uit de zaal zodat de contributie voor 2019 is vastgesteld.
De heer Stek merkt op dat hij blij is met het besluit van het bestuur om de contributie te
verhogen, nu het aantal leden, dat bijna de 1000 had bereikt, sterk is verminderd.
De voorzitter bedankt de heer O. Groeneveld voor het controleren van de financiële
administratie 2018.
BENOEMING LID KASCONTROLECOMMISSIE
De kascommissie, die dit jaar bestond uit de heren M. Stek en D. Vonk, heeft de boeken
gecontroleerd en haar handtekening gezet voor goedkeuring. De heer Stek rapporteert dat de
boekhouding netjes en in orde is bevonden en toegankelijk voor iedereen. Daarnaast stelt hij
dat hij het jammer vindt dat hij zijn functie na twee jaren moet neerleggen. Zijn plaats wordt
ingenomen door de heer Joh. de Bruin. De heer Vonk houdt nog een jaar zijn functie. Peter
van Wijngaarden bedankt de heer Stek voor zijn werkzaamheden in de afgelopen jaren.
MUTATIES IN HET BESTUUR
Aftredend de dames Adie Kampman en Nel Scheijgrond. Beiden worden herkozen. De heer
Jan van Bennekum, die het bestuur ongeveer een jaar heeft versterkt, is reeds eind 2018
afgetreden.
Het bestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester. Ook
algemeen bestuursleden zijn van harte welkom.
WERKGROEP GENEALOGIE
• In het afgelopen jaar zijn er door de werkgroep veel vragen beantwoord over het
onderzoek naar familiegeschiedenissen van belangstellenden.
• Van de heer en mevrouw Stuij is een aantal genealogische publicaties ontvangen met
zeer oude gegevens uit Oud-Alblas, Wijngaarden en Bleskensgraaf. Van de heer René
van Dijk van het Regionaal Archief Gorinchem is de inventaris van de nog in
Gorinchem aanwezige archieven van Hardinxveld-Giessendam ontvangen.
• De heer Bas Huisman is bezig om de gegevens van de grafstenen in HardinxveldGiessendam te verwerken in de database van de Vereniging.
• In recente Mededelingenbladen zijn de kwartierstaten van Alan de Leeuwerk,
woonachtig in de V.S., en van burgemeester Heijkoop opgenomen. In het volgende
nummer zal aandacht besteed worden aan de kwartierstaat van Wouter Smit.
• In het afgelopen jaren werden er veel uitnodigingen voor bijeenkomsten ontvangen.
De werkgroep maakte o.a. gebruik van de gelegenheid om een bijeenkomst van de
Nederlandse Genealogische Vereniging in de bibliotheek bij te wonen. Tevens heeft
een lid van de werkgroep de herdenking Jom-Hashoa bijgewoond.
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Op een vraag aan het Regionaal Archief Dordrecht om toezending van een update van
de aktes van de Burgerlijke Stand, die voor het laatst in 2007 was ontvangen, werd
negatief gereageerd.
• N.a.v. de lezing over het programma Wiewaswie in 2017 heeft de Vereniging besloten
een abonnement te nemen. De genealogen maken dankbaar gebruik hiervan.
• Veel kleine onderzoeken zijn er verricht naar gegevens van een groot aantal families.
• De huidige deelnemers aan de werkgroep zijn de heren Dubbeldam, Van den Heerik,
Huisman en Verhoef. Een deel hiervan is elke zaterdagmorgen in het HIC aanwezig
voor het beantwoorden van vragen en hulpverlening bij genealogisch onderzoek.
Peter van Wijngaarden bedankt de heren van de werkgroep voor het vele werk dat zij het
afgelopen jaar hebben verricht.
•

PLANNEN VOOR HET JAAR 2019
• Op 13 april a.s. neemt de Vereniging deel aan een proeverij/markt in De Koperen Knop
• Uiteraard geeft de HV weer acte de présence op de braderie 15 juni a.s.
• In de maand juli zal de zomereditie van het Mededelingenblad van het bestuur
worden verzonden.
• De OMD wordt dit jaar gehouden op 14 september. Invulling van deze dag is nog in
behandeling. Het thema is ‘Plekken van plezier’
• In het najaar zal het boek van de heer Nederveen verschijnen.
• Het onderwerp van de najaarslezing blijft nog even een verrassing. Er moet nog
contact worden opgenomen met de spreker.
NIEUWE WEBSITE
Peter van Wijngaarden toont een aantal beelden van de nieuwe website die met ingang van
10 april 2019 online is. Zijn er leden die over informatie beschikken die zij graag geplaatst
zouden zien op de website dan kan dit te allen tijde worden aangemeld. Grote en kleine
gebeurtenissen, vragen, komende evenementen, etc. alles is welkom.
Facebookpagina Oud-Hardinxveld-Giessendam
Peter van Wijngaarden memoreert drukbezochte Facebookpagina Oud-HardinxveldGiessendam, die o.a. up to date wordt gehouden door o.a. de heer Ewoud Klop en spreekt
zijn waardering uit voor het vele werk en tijd dat hieraan wordt besteed.
RONDVRAAG
• Oproep foto’s. De heer Ronald Nederveen doet een oproep voor foto’s voor zijn
tijdens deze lezing gepromote boek Begraven in Hardinxveld-Giessendam, dat in het
najaar zal verschijnen.
SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter rond 22.00 uur de vergadering. Hij bedankt
allen voor hun aanwezigheid en wenst wel thuis.
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W.F. van de Bree-Ooms (secretaris)

