
Notulen van de algemene Ledenvergadering gehouden op 20 april 2017 in het 
CULTUURHUIS te Krimpen aan de Lek. 
 
Aanwezig plm. 50 leden incl. het bestuur. 
Bericht van verhindering van de heren Smit, Focke, Middelkoop, de Keuning, 
van Alkemade en fam. Lebbink. 

 
1. Voorzitter J. Dekker opent de vergadering , is verheugd over 

groeiend ledenbestand. Ziet graag ook jongere leden. 
2. Mededelingen : 
 Onthulling Krukas op 10 mei 2017. Hierover is een aparte 

uitnodiging verstuurd. Graag opgeven als u van plan bent te 
komen. De fotowand in het CULTUURHUIS zal geënt zijn op 
de ontwikkelingen bij Machinefabriek Bolnes. 

 Als u de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen kunt u dit 
doorgeven 

 Er worden reacties gevraagd op de inhoud van de Nieuwsbrief. 
Afgesproken wordt dat er afwisselend voor een populair 
onderwerp en een meer diepgravend item gekozen zal worden. 
Vanuit de leden worden suggesties gevraagd. 

                    3.  De secretaris leest het Jaarverslag 2016 voor.  Het wordt    
                          goedgekeurd.    Het Jaarverslag van de WAN ligt op de tafels. 

4.   Het Financiële overzicht wordt eveneens goedgekeurd. 
                    5.   De heren Focke en van Wijngaarden hebben de kascontrole   

      uitgevoerd en goedgekeurd. Mevr. Marieke Klapwijk wordt                      
gekozen als nieuw lid.                                

6. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld , dus mevr. J.W.                
                         Rook- Boogaerdt ( Janny voor ons ) wordt herkozen als  
                         penningmeester.  

7. De notulen van de vergadering van 22 november 2016 worden   
goedgekeurd en vastgesteld.                                                                                                  

8. Koningsdag. We staan weer met een kraam op het plein. Er 
zullen weer veel mooie oude foto’s te zien zijn en diverse 
boekjes zijn te koop. Komt allen ! 

9. Excursie. Roland geeft uitleg over de excursie naar Huis ten 
Donck op 16 sept.  Als alternatief noemt hij gemaal de Hoge 
Boezem. Daar wordt voor gekozen. 

                 10.  Bij de rondvraag wordt er een vraag gesteld over het         
kunstwerk op de rotonde op de N210. Op beide rotondes worden er kunstwerken 
geplaatst,  gemaakt door Leo Jongenotter beide refererend aan de Walvisvaart.  
Nico van Wijngaarden wil graag zijn verhaal vertellen over de naspeuringen die 
hij heeft verricht.  Klapwijk vraagt naar een losse microfoon. De volgende 
bijeenkomst zullen we er voor zorgen. 



                                      Er zijn vragen naar een georganiseerde busreis . Bij de volgende   
  vergadering zullen we peilen hoeveel interesse hiervoor is. Je komt  
dan in een andere prijsklasse. P. Dekker vraagt of de Maria klok 
meer naar het centrum komt. De luidklok, die een gemeentelijk 
monument is, kan wellicht op de binnenplaats van het Cultuurhuis 
worden geplaatst. Volgens deskundigen zal daarbij het aanbrengen 
van een overkapping aan te bevelen zijn. Fam. Gouwens : er is 
overleg met de gemeente om de Burgemeesterskast en de 
Zalmplank in het Cultuurhuis onder te brengen. 

 
Na de geanimeerde Pauze verzorgt de heer L. Ouweneel een powerpoint 
presentatie “Een onderzoek naar de grenzen van de 
Krimpenerwaard”.  Hierbij komen verrassende, ook voor ons 
onbekende feiten aan de orde. 

 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder tot ziens op 
Koningsdag en bij de onthulling van de Krukas.  

 
 
 
 


