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Verslag van de secretaris over het jaar 2021
Aantal leden per 01 januari 2021: 804
De invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) bezorgde het bestuur
het nodige werk. Wijziging van de statuten van 1996 bleek noodzakelijk. Deze dienen te
worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en dit zal worden
geagendeerd voor de eerstkomende ALV
Gezien de fysieke staat van het weekblad ‘Rondom de Giessen’ is besloten deze krant te
laten digitaliseren. De digitalisering zal plaatsvinden door een professioneel bedrijf en de
uitvoering is gepland in 2022 of 2023.
Het Historisch Informatie Centrum weer opengesteld voor publiek.
Op 11 september werd weer deelgenomen aan de Open Monumentendag. Het thema was
‘Mi casa es su casa’. (vrij vertaald: ‘Mijn monument is jouw monument’). De HV had een
fiets- en wandeltocht samengesteld met foto’s van voordeuren in het dorp. Gezien de
inspanningen was de deelname teleurstellend.
De stand van de HV op de seniorenmiddag in sporthal De Wielewaal daarentegen werd weer
goed bezocht. Ook de genealogische werkgroep was aanwezig en men kon een aantal
bezoekers voorzien van genealogische adviezen.
Een nieuwe webmaster heeft zich gemeld. Ruben van Herwijnen gaat de website van de HV
up-to-date houden.
Jaap van Gelder treedt aan als vrijwilliger voor de HV. Hij gaat zich bezig houden met
genealogie en zal worden ingewerkt door onze ‘huisgenealogen’. Op termijn zal hij ook een
aantal taken van bestuurslid Arnold de Haan gaan overnemen.
Op 6 november was de officiële presentatie van de publicatie ‘De voedseltochten van
dominee Van der Poel 1944-1945. Realiteit en mythe. Een reconstructie’, geschreven door
de voorzitter, Peter van Wijngaarden. Deze presentatie vond plaats in Museum De Koperen
Knop in aanwezigheid van burgemeester M. Witte van Geertruidenberg burgemeester D.
Heijkoop en wethouder J. Nederveen van Hardinxveld-Giessendam. Het boekje verscheen als
nr. 48 in de Historische reeks van de HV. Zoals gebruikelijk ontvingen alle leden het boekje
Op 9 november werd de najaarslezing gehouden. Peter van Wijngaarden, auteur van het
boek ‘De voedseltochten van dominee Van der Poel 1944-1945’ gaf een presentatie in De
Parel over dit onderwerp. Deze avond werd goed bezocht en zeer gewaardeerd.
Eind oktober werd een eerste gesprek gevoerd met De Koperen Knop, de Stichting
Dorpsbehoud en de gemeente, i.c. wethouder Nederveen over het vormen van een cultureel
historische driehoek. Aanleiding van dit gesprek was een brief, uitgaande van Stichting
Dorpsbehoud met het verzoek een gesprek met het college van B&W over culturele zaken in

Hardinxveld-Giessendam. Uitgangspunt is het belang van overleg tussen de diverse culturele
instellingen in het dorp en de gemeente Dit eerste gesprek werd gevolgd door meerdere
gesprekken en heeft uiteindelijk geresulteerd in een geslaagde ontmoeting tussen culturele
partners op 23 februari 2022 in De Parel.
Veel activiteiten konden niet doorgaan. Wel kwam er zoals gebruikelijk tweemaal een zeer
gevarieerd Mededelingenblad uit.
Peter van Wijngaarden bezocht de najaarsvergadering van het Historisch Overleg
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De voorjaarsvergadering was geannuleerd wegens
corona

