
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
GEHOUDEN OP 20 SEPTEMBER 2022 

IN ZALENCENTRUM DE PAREL IN HARDINXVELD-GIESSENDAM 
 

OPENING 
De voorzitter, de heer Van Wijngaarden, opent de vergadering met een woord van welkom. 
Na twee jaren met coronaproblemen is het eindelijk weer mogelijk een algemene 
ledenvergadering te houden en een groot aantal leden te ontmoeten.  
 
In zijn openingsspeech haalt de voorzitter aan dat getracht is  in 2020 een digitale ALV te 
houden, wat niet het juiste idee bleek te zijn, vandaar uitstelling tot 2021. Ook  in dit jaar 
kon  helaas nog geen ALV worden gehouden. Hoewel het volgens de statuten verplicht is een 
ALV te houden in het voorjaar kon hieraan geen gehoor worden gegeven en werd de 
vergadering uitgesteld tot het najaar.  
 
De Historische Vereniging heeft door de jaren heen toch vele activiteiten ontplooid zoals 
verwoord in de jaarverslagen van de secretaris over de jaren 2019, 202 en 2021 
 
Afmelding is ontvangen van mevrouw Van Lopik en de heer Dubbeldam, die beiden door 
ziekte niet aanwezig kunnen zijn . 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D.  10 APRIL 2019 
De notulen van 2019 worden zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. 
 
JAARVERSLAGEN VAN DE SECRETARIS OVER DE JAREN 2019, 2020 en 2021 
Ook naar aanleiding van bovengenoemde jaarverslagen geen vragen of opmerkingen vanuit 
de zaal en worden daarom eveneens goedgekeurd. (verslagen zijn geplaatst op de website 
en verkrijgbaar in de zaal bij aanvang vergadering) 
 
JAARVERSLAGEN VAN DE PENNINGMEESTER EN VASTSTELLING JAARREKENINGEN 2019 T/M 
2021 EN DECHARGE VAN DE PENNINGMEESTERS 
Ook deze verslagen, evenals de begroting van 2022, zijn geplaatst op de website. 
 
Daar de heer Nederveen, die sinds het neerleggen van de functie van mevrouw Kampman 
interim-penningmeester is, kan over de jaren 2019/2020 niet veel doorgeven.  
 
BEGROTING 2022 EN VASTSTELLING CONTRIBUTIE 
De heer R. Philippo vraagt  waarom er een verschil bestaat tussen de resultatenrekening van 
2021 en de resultatenbegroting van 2022. De heer Nederveen antwoordt hierop dat de 
bedragen van de begroting reeds een jaar eerder zijn  vastgesteld. Een begroting is maar een 
begroting en kan een jaar later gewijzigde cijfers laten zien. Tevens zijn er aanzienlijke 
subsidies verkregen, waardoor de bedragen op de balans iets zijn gegroeid. 
 
Uit de zaal komt de vraag of de verkregen subsidie in de afgelopen periode eenmalig is of elk 
jaar terugkerend. De voorzitter repliceert dat het een eenmalige subsidie betreft, verkregen 
uit de pot van de Stichting 50 Jaar Vrijheid. Daar veel activiteiten geen doorgang konden 



vinden door de coronaperikelen kwam er een bedrag vrij dat voor een deel is besteed aan 
het uitgeven van de publicatie De voedseltochten van dominee Van der Poel. 
 
De heer Philippo merkt terecht op dat hij bij de baten de genoemde subsidie mist. 

 
In verband met de kostenverhoging, die kan oplopen tot 10 à 17 procent stelt het bestuur 
voor een contributieverhoging tot 20 euro  voor alle personen ongeacht leeftijd met ingang 
van 1-1-2023. De kosten worden voornamelijk veroorzaakt door het uitgeven van 
publicaties. Tevens worden porto- en papierkosten steeds hoger. Getracht wordt deze 
beperkt te houden door meer correspondentie te gaan verzenden via email, doch nog steeds 
beschikken niet alle leden hierover. Goedkeuring van de leden wordt gevraagd voor een 
contributieverhoging tot 20 euro per persoon, zonder leeftijdscategorie. In de huidige tijd is 
de wet op de privacy zeer belangrijk. De AVG bepaalt hoe een vereniging moet omgaan met 
persoonsgegevens.  
 
De heer Haeser heeft de indruk dat de AVG wordt gebruikt om de genoemde contributie 
door te drukken. De voorzitter repliceert dat de verhoging reeds op de agenda stond voor de 
ALV van 2020, die door omstandigheden niet kon doorgaan en een statutenwijziging nog 
niet aan de orde was. De heer Haeser denkt aan de vele prijsstijgingen i.v.m. de energiecrisis 
en vindt dat een verhoging op dit moment niet op zijn plaats is.  
 
Tevens is de heer Haeser is van mening dat de AVG wel ruimte geeft om van de 
leeftijdsvermelding af te wijken als de betreffende persoon toestemming geeft. Dit zou op 
veel problemen stuiten. Wie gaat ca. 800 leden vragen of zij het hiermee eens zijn. 
 
De hee Nederveen licht nog toe dat als een vereniging  bij voorbeeld jeugd- of 
seniorenafdelingen heeft met eigen activiteiten een variatie in het contributiebedrag 
mogelijk is. De HV heeft kent deze niet  en daarom is het advies geen geboortedata 
aanhouden.  
 
Het voorstel van de HV om met ingang van 1 januari 2023 een contributieverhoging door te 
voeren tot 20 euro per persoon per jaar ongeacht leeftijd wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 
 
Geen verdere vragen over de financiën. Het financiële beleid wordt goedgekeurd. 
 
MUTATIES IN HET BESTUUR 
Aftredend en niet herkiesbaar de dames Kampman en Scheigrond en de heren Van den Bout 
en De Haan. Twee nieuwe bestuursleden, die reeds langere tijd bestuurstaken op zich 
hebben genomen, worden geïntroduceerd, n.l. mevrouw Strop-Kramer en de heer 
Nederveen. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen. De nieuwe bestuursleden worden 
met algemene stemmen benoemd. 
 
Hoewel besloten is een bestuur aan te houden van vijf leden blijven nieuwe bestuursleden 
altijd welkom. Houdt men niet van vergaderen, dan kan men zich aanmelden voor diverse 
activiteiten die de Vereniging ontplooit, buiten de vergaderingen om.  
 



De voorzitter noemt zich nog steeds vice-voorzitter om op deze manier de functie van 
voorzitter open te houden. 
 
De heer Philippo heeft reeds schriftelijk gevraagd welke rol is vastgelegd voor de 
account/boekhouder. Wat is de reden om de kascommissie te vervangen door een 
accountant en wat zijn de financiële consequenties daarvan? Volgens de WBTR is geen 
dubbele controle nodig zoals de laatste jaren is uitgevoerd: kascontrolecommissie en 
accountant. Gekozen is daarom voor een professionele controle door een 
accountant/boekhouder. Hiermee wordt ook het probleem om elk jaar weer kandidaten 
voor het controleren van de kas  aan te trekken opgelost.  
 
GOEDKEURING VAN DE GEWIJZIGDE STATUTEN 
De invoering van de WBTR noopte de Vereniging om haar statuten te wijzigen. Deze 
wijziging heeft de goedkeuring van haar leden nodig.  
Op de alle leden toegezonden agenda is dit punt reeds uitgebreid toegelicht. Tevens zijn de 
gewijzigde en statuten van 1996 op de HV-website geplaatst. Geen vragen of opmerkingen 
uit de zaal. De statutenwijziging wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Omdat het 
vereiste aantal van tweederde van de leden niet aanwezig is, moet een tweede 
ledenvergadering worden uitgeschreven. Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 
11 oktober 2022. Als ook dan een meerderheid van de leden de nieuwe statuten goedkeurt 
zijn ze definitief vastgesteld en kan de notaris de zaak verder afwerken 
 
VERSLAG WERKGROEP GENEALOGIE 
De genealogische werkgroep heeft een rapport opgesteld met haar activiteiten in de jaren 
2020 en 2021. Elke zaterdagmoren zijn de genealogen Arie Verhoef, Bas Huisman en Wim 
v.d. Heerik te vinden in het HIC en veel bezoekers hebben hier een antwoord gekregen hun 
genealogische vragen. 
Daarnaast zorgt de werkgroep voor veel informatie via de mededelingenbladen.  
 
PLANNEN 2022 
Het verzamelbeleid van de Vereniging wordt onder de loep genomen. De HV heeft het 
archief ontvangen van zangvereniging Volharding. Dit archief zal moeten worden geschoond 
en geïnventariseerd. Vrijwilligers hiervoor zijn welkom. 
 
Gebouwd wordt aan een digitale omgeving. De voorzitter geeft hierop ter vergadering een 
toelichting. 
 
Het weekblad “Rondom de Giessen” zal worden gedigitaliseerd, zodat het voor bezoekers 
van het HIC kan worden ingezien. Digitale jaargangen van “Het Kompas” over de jaren 1954-
1974 zijn reeds beschikbaar. 
 
Om steeds meer selfsupporting te worden zal een A3-scanner worden aangeschaft. 
Vrijwilligers gevraagd voor het scannen van het in bezit van de HV zijnde personeelsorgaan 
“De Helling” van Scheepswerf De Merwede. 
 
Het beheer van de HV-objecten wordt overgedragen aan Museum De Koperen Knop. 
Hieronder vallen ook de bakkerskar en de dokterskoets. 



 
Regelmatig samenwerking met Museum De Koperen Knop en Stichting Dorpsbehoud. 
 
In 2023 zal in samenwerking met de SDB een boek worden uitgegeven met ca. 300 
belangwekkende panden in het dorp. Elk pand wordt beschreven, voorzien van foto’s en zo 
mogelijk met een korte bewoningsgeschiedenis. In 2024 zal er een boek verschijnen over de 
Brandweer in HG. 
 
Op veel vlakken zijn vrijwilligers bezig voor de Vereniging. Gezien de vele activiteiten die niet 
voldoende uit de verf kunnen komen blijven vrijwilligers die zich voor de HV willen inzetten 
van harte welkom. Woon een vergadering bij of loop aan in het HIC om te zien of er iets is 
waarbij hulp geboden kan worden.  
 
RONDVRAAG 
De heer Phillipo vraagt naar het tijdstip waarop de nieuwe begroting wordt ??. De heer 
Nederveen laat hem weten dat dit in het eerste kwartaal van 2023 gebeurt. 
 
De heer Philippo zegt de genealogen toe onderzoek te doen naar de Franse tak van het 
geslacht Den Uil.  
 
Zalmschouw 
De heer Johan van den Bout vraagt naar de zalmschouw.  De heer Van Wijngaarden 
antwoordt hierop dat er ontwikkelingen gaande zijn maar dat het prematuur is hierop op dit 
moment verder in te gaan. De zalmschouw blijft in elk geval in bezit van de Vereniging. Meer 
info in 2023.  
 
Geen verdere vragen voor de rondvraag. 
 
AFSCHEID BESTUURSLEDEN 
Na een korte pauze, waarin ter gelegenheid van het bijzondere karakter van deze avond 
wordt koffie met gebak geserveerd, wordt uitgebreid afscheid genomen van de dames 
Kampman en Scheijgrond en de heren Van den Bout en De Haan. De heer De Haan krijgt 
bijzondere aandacht. Na 44 jaar dienst heeft hij alle activiteiten bij de Vereniging 
neergelegd. Als bijzondere dank hiervoor wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau en krijgt uit handen van mevrouw Baggerman die hierbij behorende versierselen. 
 
LEZING 
Tot slot volgt een korte maar zeer interessante lezing door de heer Ir. A. van der Meijden 
over de roerige jaren “70 en het ontstaan van de Historische Vereniging Hardinxveld-
Giesendam. 
 
SLUITING 
Omstreeks 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis. 


