
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2016 in het CULTUURHUIS. 

Aanwezig plm. 45 leden incl. bestuur. 

Bericht van verhindering van de heren : Marckmann, den Boer, Baas, Focke, Drenth, de 

Keuning, van Vlijmen, Tiggelaar , fam. de Bruin, en de dames: Alblas en ten Napel. 

 

  Voorzitter Hans Dekker opent de vergadering, heet ieder welkom en meldt ook dat dit zeer 

waarschijnlijk de laatste keer in dit CULTUURHUIS is. De volgende keer hopen we in het 

nieuwe pand aanwezig te zijn. 

          Mededelingen : De voorzitter memoreert allereerst het overlijden van de leden  Teus                                       

         van Meerkerk, Rob Hapée en Chiel Bouter. 

Expositie. Elsa Moerkerken is bezig het winkelbestand van het Carillon te 

inventariseren. Er zijn totaal plm. 100 winkeliers voor korte of zeer lange tijd actief 

geweest of nog actief in het winkelcentrum Carillon. Hiervan is een interessante 

expositie gemaakt die steeds wordt aangevuld door bezoekers. Iedere vrijdagmiddag 

geopend. Huisvesting. We zijn nog bezig voor een redelijk bedrag opslag ruimte te 

verkrijgen, tevens hopen we op een expositiewand/hoekje in het nieuwe 

CULTUURHUIS/ Bibliotheek. 

Het verzenden van de Nieuwsbrief naar leden buiten de gemeente wordt wat kostbaar. 

We hopen dit in het vervolg digitaal te gaan doen. Over het verzenden van 

deNieuwsbrief wordt nog gesproken. Voor het verzorgen van de Website en de Face 

book pagina krijgen Jan Kees Wepster en Willeke Peterse complimenten van de 

voorzitter. Floor Hartog vertelt over de SCHOK bijeenkomst , waar Stephan de Vos 

zijn woordenboek introduceerde over het Krimpenerwaards Dialect. Het DOK 

 ( Dialecten Overleg Krimpenerwaard) heeft hier onder leiding van Stephan enkele 

jaren aan gewerkt. Iedere historische vereniging in de Krimpenerwaard wordt 

gevraagd 65 exemplaren af te nemen om door te verkopen aan de leden. Het wordt een 

prachtig verzorgd boek wat plm.€  20,00  gaat kosten. Volgend jaar hopen we het aan 

de leden aan te bieden. 

         Jaarverslag :  De secretaris Riet Visser- Bouter leest het jaarverslag voor. Het wordt 

         goedgekeurd evenals  het jaarverslag van de WAN wat ter inzage ligt. 

 Mevr. Cobie van Harten en de heer Henk Focke hebben de financiën gecontroleerd en 

geven hun goedkeuring. Janny Rook krijgt decharge voor het beleid. Mevr. van Harten          

is aftredend. Als nieuw lid van de kascontrole biedt ons nieuwe lid Nico van 

Wijngaarden zich aan. 

 Bestuursverkiezing. Floor Hartog is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met 

algemene stemmen herkozen. De leden stemmen in met uitbreiding van het bestuur 

waarvoor de heren Gijs Moerkerken en Roland Baas zijn voorgedragen.  

 De notulen van de vergadering van 26 november 2015 worden goedgekeurd met 

dank aan Riet. 

 Koningsdag. Wederom staan wij met een kraam met oude foto’s en boekjes voor de 

verkoop op de Feestmarkt .We hopen op grote belangstelling. Henk Klip en fam. 

Moerkerken hebben hiervoor een mooie presentatie gemaakt. 

 Excursie is op 18 september en gaat hoogstwaarschijnlijk naar Gouda. 

 Rondvraag. Nico van Wijngaarden vertelt over de naspeuringen die hij heeft gedaan 

naar zijn voorouders. ( tot in het leger van Napoleon ). Hij zal het verhaal aan het 

bestuur laten lezen en wellicht kan het een keer gepubliceerd worden. 

Na het huishoudelijk gedeelte volgt de power point presentatie over de geschiedenis van de 

Nederlands Hervormde Kerk. Door de heren Duyser en Hartog is hier veel werk van 

gemaakt. Een prachtig verhaal vanaf de Middeleeuwen tot nu, met persoonlijk commentaar, 

is een waardige afsluiting van de avond. 


