
Notulen van de algemene ledenvergadering van 25-04-2019 in het 

CULTUURHUIS te Krimpen aan de Lek. 

Aanwezig plm. 55 personen incl. het bestuur. 

Bericht van verhindering van de fam. van Limborgh, v.d. Gaag, Groeneveld, 

Eerland, Wepster, C. de Bruin, W. de Bruijn, Lebbink ,Hardam, van Vlijmen, van 

Harten en mevr. van Dam. 

 Voorzitter Hans Dekker opent de vergadering heet ieder welkom op deze 

avond, precies dezelfde datum als vorig jaar.  Speciaal woord voor de 

spreker van vanavond  dhr.Ysbrand Verveer, die ons meenmeent op een 

reis met de Lekboot vanaf Kuilenburg tot Rotterdam. 

 Mededelingen: eerst wordt stilgestaan bij het overlijden van ons 

bestuurslid Floor Hartog. Vanaf 2004 was hij een zeer actief bestuurslid  

die diverse activiteiten heeft ontplooid. O.a. terugkomst van de Maria 

klok uit 1388 + boekje, het patroon van het ontginningsbeeld behouden, 

het monument voor de machinebouw, de Krukas en het You tube filmpje 

met RTV Krimpenerwaard over de scheepswerven. 

Verder wordt gemeld de Najaarsclubkas campagne van de Rabobank, 

hier wordt later in het jaar meer over medegedeeld. Voor het 

gemeentebeleid inzake Cultuurerfgoed zal de heer J.C. de Keuning onze 

vereniging vertegenwoordigen in de Klankbordgroep, over het te 

ontwikkelen IHC terrein geeft de voorzitter onze ideeën weer. 

 Bestuursverkiezing. Doordat vorig jaar de nadruk viel op het aftreden 

van Henk Klip is verzuimd aan te geven dat onze secretaris ook aftredend 

was. Ze stelt zich nu herkiesbaar voor 3 jaar en wordt herkozen. Onze 

voorzitter Hans Dekker is nu aftredend en stelt zich ook herkiesbaar. Hij 

wordt ook herkozen. Voor beiden zijn geen tegenkandidaten gemeld. 

 Het jaarverslag over 2018 wordt voorgelezen door de secretaris en 

wordt goedgekeurd evenals het jaarverslag van de WAN wat ter inzage 

ligt. 

 Over het financiële verslag wordt een vraag gesteld over de leges kosten 

voor de omgevingsvergunning van de krukas. Dit wordt uitgelegd en het 

verslag wordt goedgekeurd. 

 De kascommissie vertegenwoordigd door mevr. van Leeuwen- Broere is 

positief over de kascontrole en geeft haar fiat. Als nieuw lid biedt de heer 

Frits Vermaat zich aan. 



 Notulen van de vergadering van 22-11-2018. De voorzitter geeft een 

toelichting betreffende de oude begraafplaats, hek en het 

brandspuithuisje. De heer v.d. Vrie dringt aan om de politiek bij deze 

kwestie te betrekken.  Elsa Moerkerken vertelt over de voortgang van de 

HOP, op Open Monumentendag zal de opening plaats vinden. 

 Koningsdag. In onze kraam op de markt zullen we weer boekjes 

verkopen en foto’s van verenigingen laten zien. 

 We zijn bezig weer een excursie te organiseren op 21 september, nader 

bericht volgt hierover. 

 Bij de rondvraag wordt er gediscussieerd over het sturen van papieren 

jaarverslag of via de mail. Als u de stukken liever uitgeprint in de bus wilt 

hebben kunt u dit aangeven. De heer Drenth geeft aan dat we ons weer 

kunnen opgeven bij het Rabo stimuleringsfonds voor een bepaald 

project. Dit staat los van de Clubkasactie. 

 Hierna volgde het 1e gedeelte van een mooie presentatie over het 

vervoer met Lekboten tot 1948, door de heer Ysbrand Verveer. 

Vele schepen zien we voorbij gaan, tussen Kuilenburg en Rotterdam. De 

heer Verveer heeft een grote verzameling kaarten, foto’s en boekjes die 

hij nog steeds uitbreidt. Boekjes zijn te koop. Na een geanimeerde pauze 

volgt het 2e gedeelte. 

Rond 22.15 sluit de voorzitter de avond, bedankt de spreker wenst ieder 

welthuis en tot ziens op de Koningsmarkt.  

 


