
Notulen van de Ledenvergadering gehouden op 25 april 2018 in het 
CULTUURHUIS te Krimpen aan de Lek. 

Aanwezig plm. 60 leden incl. het bestuur en enkele genodigden. 

Bericht van verhindering van de fam. Lebbink, de Bruin, Drenth ,de dames van 
Dam, Happee, Blankert- van Oordt en de heren von Lindern, Smit, Baas, de 
Keuning . 

1. Voorzitter Hans Dekker opent de vergadering, heet iedereen welkom en 
spreekt de waardering uit dat deze avond geheel door de bestuursleden 
is samengesteld. Hij memoreert het overlijden van mevr. Neleman en de 
heer A. Middelkoop.  Er zijn diverse schenkingen van materialen , foto’s, 
documenten gedaan. Met dank aan mevr. Knuisting Neven, mevr. 
Verhoef, mevr. Hendriks- Groen. Van de fa. van Dulmen is een mooie 
oude Telefooncentrale ontvangen welke nu geplaatst is in de 
Dertienhuizen. 

2. Vervolgens krijgt mevr. Anita Krijgsman-Houweling het woord. Zij reikt 
namens de Rabo bank een cheque uit welke wij hebben verkregen door 
mee te doen met de Raboclubkas campagne. Vele leden hebben op onze 
vereniging gestemd wat resulteerde in een bedrag van € 389,80 .  Dit 
bedrag wordt gebruikt om materiaal aan te schaffen om foto’s en 
documenten te digitaliseren. 

3. Het jaarverslag over 2017 wordt voorgelezen en goedgekeurd met dank 
aan de secretaris, tevens wordt het jaarverslag van de WAN toegelicht 
door Arie Helleman. 

4. De penningmeester Janny Rook- Boogaerdt geeft een toelichting op de 
financiën. 

5.  Nico van Wijngaarden spreekt namens de kascontrolecommissie zijn 
goedkeuring uit over het financiële beleid. Mevr. Marieke Klapwijk is 
aftredend en als  nieuw lid voor de kascontrole biedt mevr. van 
Leeuwen- Broere zich aan. 

6. De voorzitter bedankt Henk Klip voor de prettige samenwerking in het 
bestuur en somt op zijn bekwaamheden: fotoarchief, digitalisering, 
kraam Koningsdag en verdere exposities. Ook heeft hij 2 boekjes op zijn 
naam staan. Hij ontvangt een oorkonde en een herinnering aan zijn 
bestuursperiode en wordt benoemd tot Lid van Verdienste. In zijn 
antwoord zegt Henk dat hij graag reserve blijft en dat hij het een fijne 
periode heeft gevonden als bestuurslid. 



Er zijn geen tegenkandidaten gemeld dus ons lid Henk Hofwegen wordt 
gekozen als nieuw bestuurslid.  

7. De notulen van de vergadering van 22 november welke waren 
bijgevoegd worden goed gekeurd. 

8. Voor Koningsdag is het thema op onze kraam : feesten in vroegere 
tijden. Er zullen veel foto’s te zien zijn en er worden ook boekjes 
verkocht.  

9. Er wordt uitleg gegeven over de excursie voor 15 september. Als men 
interesse heeft kan men zich opgeven  

10. Bij de rondvraag is er wederom een vraag over de oude begraafplaats 
aan het Middelland. Voorzitter antwoordt dat er bij de gemeente een 
nieuwe medewerker voor monumenten is aangesteld .Wij hebben 
binnenkort een overleg met hem. De vraag over de kanonskogel die 
mevr.Blankert heeft geschonken wordt nog onderzocht. Hij kan 16, 17, 
18 of 19e -eeuws zijn.  De vraag over de afbeelding van een Walvis op 
Sporthal de Walvis wordt ook nader onderzocht.  ( Later blijkt hij binnen 
in de sporthal aan de wand te hangen ) 
 
Na de PAUZE wordt het 2e gedeelte van de Power Point presentatie 
“Boerderijen en boeren in Krimpen aan de Lek “ samengesteld door Elsa 
Moerkerken vertoond. Evenals bij deel 1 geeft Floor Hartog de 
toelichting en wordt regelmatig aangevuld door een opmerking uit de 
zaal.  
 
De voorzitter sluit rond 23.00 uur de bijeenkomst. 
 
 

 

 


