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Verslag van de secretaris over het jaar 2020
Aantal leden per 01 januari: 811
Wegens coronamaatregelen kon de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering niet doorgaan.
Een aantal bestuursvergaderingen werden afgelast. Veel bestuurlijke contacten verliepen
digitaal.
Veel activiteiten rondom de viering ‘75 Jaar Vrijheid’ werden geannuleerd. De HV
participeert actief in deze stichting.
In april 2021 zijn in Hardinxveld-Giessendam zes herdenkingsborden geplaatst ter
herinnering aan belangwekkende gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Het initiatief
hiertoe kwam van de Stichting ‘75 Jaar Vrijheid’ Hardinxveld-Giessendam, de financiering is
gerealiseerd vanuit MAG-bijdragen en voor het geheel heeft de Gemeente HardinxveldGiesendam op meerdere onderdelen van de uitvoering haar welwillende medewerking
verleend, terwijl diverse bewoners van woningen in de nabijheid van de plekken waar de
borden staan, erg positief op het initiatief hebben gereageerd.
Het Historisch Informatie Centrum dat langere tijd was gesloten wegens coronamaatregelen
wordt op 4 juli weer opengesteld.
Wegens de coronamaatregelen dit jaar geen braderie in de Peulenstraat.
Nog steeds wordt gewerkt aan een conversie van het objectregistratiesysteem van de HV
naar het systeem op De Koperen Knop. Het wachten is op de implementatie van de nieuwe
software
In mei 2020 verschijnt de publicatie ‘75 Jaar langs Merwede en Giessen’, samengesteld door
ons bestuurslid Alie van Lopik-de Jong. Het bevat artikelen en berichten uit de ‘Rondom de
Giessen’ over het alledaagse leven in de eerste maanden na de bevrijding. Het is een
prachtig boek(je), met 112 bladzijden met informatieve en goed leesbare tekst.
De publicatie verschijnt als nr. 47 in de Historische reeks van de HV
Hoewel nog niet officieel, werd in deze periode afscheid genomen van de bestuursleden
Johan van den Bout en Nel Scheijgrond. Adri Kampman die aangeeft ook haar
bestuursfunctie te willen neerleggen blijft aan tot na de najaarslezing. Tevens blijft zij
voorlopig de winkeldiensten vervullen. Op de eerstvolgende ALV zal officieel afscheid van
hen worden genomen.

Ronald Nederveen en Hermine Strop treden toe tot het bestuur. Hun benoeming zal
bekrachtigd worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft
Ronald Nederveen benoemd tot penningmeester.
Het bestuur besloot, gezien de ervaringen in 2019 in 2020 niet deel te nemen aan de Open
Monumentendag, die gehouden werd op 12 en 13 september. Het thema ‘Beleef je
leermoment in een leermonument!’ was voor de HV niet echt aansprekend
Op 3 oktober wordt het monument voor de Merwedegijzelaars onthuld.
Tevens werd de heruitgave van ‘Merwedegijzelaars’ een geheel herziene uitgave,
gecorrigeerd en aangevuld met informatie die de afgelopen jaren bekend werd
gepresenteerd. Leden van de Historische Vereniging hebben het boekje (publicatie 44a in de
Historische reeks van de vereniging) ontvangen. In 2020, het jaar van 75 jaar vrijheid, mocht
de geschiedenis van de Merwedegijzelaars niet ontbreken vond de historische vereniging
Hardinxveld-Giessendam.
Van de Rabo Club Support 2020 ontving de HV een bedrag van € 597,93
In het Mededelingenblad wordt een nieuwe rubriek opgenomen ‘Waar zijn ze gebleven?’
Tien vragen aan oud-dorpsgenoten die nu elders wonen.
De genealogen van de HV, Bas Huisman, Wim van den Heerik en Arie Verhoeff waren
wekelijks aanwezig in het HIC om vragen te beantwoorden van bezoekers. Ook veel digitale
vragen zijn door hen beantwoord.
De vergaderingen van het Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden werden
wegens de coronamaatregelen geannuleerd

