
Notulen van de najaarsledenvergadering gehouden op 26 november 2019 in 

het CULTUURHUIS te Krimpen aan de Lek, nu bij wijze van uitzondering in de 

Bibliotheek.  

Aanwezig plm. 65 leden incl. bestuur, ook aanwezig bestuursleden van IJsclub 

Thialf en genodigden. 

Bericht van verhindering van de dames: van Florestein, Happée, Pols, de 

Ridder, Bouter, Rook en de heren Pot, Eerland, Gouwens, Ooms, van 

Wijngaarden, Lebbink en Dekker. 

 

1. Door verhindering van de voorzitter opent Riet de vergadering en heet 

ieder welkom , speciaal vertegenwoordigers van IJsclub Thialf en mevr. 

v.d. Velde en familie. Het is een bijzondere avond, na 10 jaar is er weer 

een boekje verschenen; no. 8 in de reeks. 

2. Notulen van 25 april 2019 worden goedgekeurd. 

3. Mededelingen: Cheque ontvangen van de Rabobank € 646,46,waarvoor 

onze dank maar ook aan allen die een stem op onze vereniging hebben 

uitgebracht. Overleg met de gemeente over gemeentelijke 

monumenten, zoals begraafplaats, brandspuithuisje en 17e eeuwse 

grafstenen verloopt uitermate traag. Voor de geplande excursie waren 

er helaas te weinig aanmeldingen. We vragen suggesties en gaan het 

volgend seizoen weer proberen.  Project Vele handen. Hiermee worden 

bevolkingsregisters ontsloten, met medewerking van vrijwilligers, thuis 

op de eigen pc. Elsa geeft een toelichting.  Project 75 jaar bevrijding . 

Voor de periode mei-juni 2020 wil de gemeente dat er in iedere kern 

activiteiten worden georganiseerd. Wij gaan ook mensen interviewen die 

nog duidelijke herinneringen hebben aan de oorlogsperiode. De ANBI 

status is aangevraagd bij de belastingdienst. Wij hopen die voor 1 jan. 

toegewezen te krijgen. De fotowand en de vitrine in de bibliotheek zijn 

geheel ingericht op het Thema van vanavond IJsclub Thialf en Winter in 

Krimpen aan de Lek.  

4. Bij de rondvraag vraagt Jan v.d. Vrie wederom naar de voortgang van 

Brandspuithuisje en Hek oude begraafplaats. Is reeds behandeld bij de 

mededelingen. 

5. De heer Harry Drenth overhandigt een cheque van €  1250,00           

namens het Rabobank Stimuleringsfonds. Deze gift maakt het mogelijk 

dit prachtige boekje, het 8e in de reeks, op betaalbare wijze uit te geven. 



Het geheel in samenwerking met IJsclub Thialf. De samenstellers Elsa, 

Henk , Sem en Renée evenals de correctoren Jan Kees en Bert ontvangen 

een attentie. 

6.  Sem van der Laan en Renée Rook namens Thialf, Elsa Moerkerken en 

Henk Hofwegen namens Crempene hebben er voor gezorgd dat dit 

boekje tot stand kwam. Hiervoor werden vele bronnen geraadpleegd. 

Hans van de Velde en Teus van Meerkerk hadden al een poging gedaan 

de notulenboeken vanaf het begin uit te werken. Hans van de Velde had 

al een concept op de computer gezet. Daarom leek het ons gepast aan 

mevr. Annie van der Velde-van Veghel het eerste exemplaar uit te 

reiken. Hetgeen natuurlijk vergezeld gaat van bloemen. 

In de Pauze zijn de boekjes te koop( € 5,00; voor leden €4,00 ) en wordt een 

winterse consumptie met versnapering aangeboden. 

Na de Pauze volgt de toepasselijke Power Point presentatie :” Mooie 

winterse taferelen van IJs en Sneeuw uit de afgelopen jaren “, geheel 

samengesteld door Elsa Moerkerken met foto’s uit ons eigen archief, maar 

ook met foto’s van onze leden.  

Een mooi besluit van deze bijzondere avond. Riet bedankt ieder voor de 

aanwezigheid en Elsa voor de mooie presentatie.  


