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Verslag van de secretaris over het jaar 2022
Aantal leden per 01 januari: 801, per 1 augustus 787
De maandelijkse bestuursvergaderingen worden weer met regelmaat gehouden. Ook de
contacten met de HOAV worden weer als vanouds hervat.
Ook in 2022 werd in april nog geen ALV gehouden daar het onduidelijk was of het houden
van een vergadering wel verantwoord zou zijn. Het bestuur besloot daarom de ALV uit te
stellen tot september 2022.
Op 7 maart gaf de voorzitter tijdens het ‘Uurtje koffie met’ in de bibliotheek een presentatie
met oude foto’s van de Peulenstraat. Hiervoor was grote belangstelling.
Op 23 mei verzorgde ons lid dhr. Gert Romijn een ‘Uurtje koffie met’ met een presentatie
met foto’s van de Buurt in Boven-Hardinxveld. Ook dit bleek een daverend succes
In het kader van de presentatie van het boek ‘De voedseltochten’ heeft Peter van
Wijngaarden een samenvatting gemaakt van zijn boekje voor het verenigingsblad ‘De
Dongebode’ van de Oudheidkundige Kring Geertruidenberg.
De voorjaarslezing op 19 april kon wel doorgaan zij het niet volgens de verwachting . Evert
van Lopik zou een presentatie houden over bebouwde cultuur in onze omgeving. Op het
laatste moment werd hij echter geveld door corona. Gelukkig was Arie van Dijk uit
Papendrecht bereid om in te vallen met zijn lezing over “de economische geschiedenis van
de Alblasserwaard”. Hoewel velen waren teleurgesteld dat de aangekondigde lezing niet kon
doorgaan waren ze toch enthousiast over deze goede, interessante oplossing.
In april werd een nieuwe publicatie in de Historische Reeks gepresenteerd. De zusters
Liesbeth en Jolijn Kroon schreven een boekje als hommage aan hun moeder, wat echter ook
een goed tijdsbeeld geeft van de 60- en 70-er jaren van de vorige eeuw. Het werkje is
getiteld “Met mevrouw Króó-oon”. De boekjes waren snel uitverkocht.
Nog steeds werkt het bestuur aan een aanpassing van de statuten om overeenstemming te
bereiken met de eisen van de WBTR (Wet Bestuur en Toepassing Rechtspersonen).
Inmiddels is de HV ook ingeschreven in het UBO register (ultimate beneficial owner).
Een project van de laatste tijd betreft de zalmschouw van de Vereniging, de HD1. Gezocht
wordt naar een goede definitieve ligplaats in de eigen gemeente.
De HV gaat met haar tijd mee. Vanaf half mei is het mogelijk te pinnen in het HIC.
Dit jaar geen deelname aan de Open Monumentendag. Niet alleen wegens het vele werk,
maar het blijkt lastig om aan te sluiten bij het onderwerp ‘Duurzaamheid’. Het bestuur

overweegt initiatieven tot de oprichting van een aparte plaatselijke werkgroep Open
Monumentendag. Deze werkgroep zal dan onafhankelijk opereren.
Ook zal de HV niet deelnemen aan de tweejaarlijkse gondelvaart, die ook weer zal worden
gehouden op de Open Monumentendag
Op de Seniorenbeurs op 6 oktober geeft de HV wel weer acte de présence.
Een klein team is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe publicatie. Hierin wordt
het brandweerwezen in HG onder de loep genomen. Daar er veel informatie aanwezig is zal
de uitgave van dit werk nog wel even op zich laten wachten.
In de afgelopen periode zijn er twee bestuursleden geridderd: Peter van Wijngaarden werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en onze ex-penningmeester Adri
Kampman werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Een groot aantal leden heeft gestemd voor een actie voor levenslang gratis onderhoud van
de eeuwenoude plataan bij de Koepel (Het Laantje) door de Nationale Bomenbank De
plataan werd genomineerd voor de Nationale Bomen Top 50. Helaas was dit niet succesvol.
And last but not least een compliment voor het genealogenteam, dat elke zaterdagmorgen
aanwezig is in het HIC. Maandelijks verzorgen zij een uitgebreide rapportering van de vele
activiteiten en staan altijd open voor vragen en adviezen.
De HV werkt samen met de Stichting
Dorpsbehoud aan de uitgaven van een boek met foto’s en informatie van en over 300
memorabele plaatselijke panden.
Het is nu juli. Tot september kunnen er natuurlijk nog andere zaken gebeuren die genoemd
zouden kunnen worden.

