
STICHTS.HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgerlcht ln 1957 gevestlgd te Ylloerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, HarmeÍen, Kamerik,
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Bekenlaan 20,344A XC Woerden
internet: www"shhv.inÍs

telefoon: 0348 - 417577
e-mail: mail@shhv.info

bank:

KvK:

IBAN: NL42 RBRB 0943 3513 40 t.n.v.
Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

40.46.44.34

SHHV Leden jaarvergadering maandag, 2O maart 2o17
Plaats: Kasteel 3,3441 BZ te Woerden
Tijd: 19.15-19.45

Alle stukken voor de LedenvergaderÍng liggen vanaf 19.00 in Het Kasteel ter inzage

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de Ledenvergadering van 22 maart 2016

3. Stand van zaken SHHV en vooruitblik2OlT

4. Jaarverslaglegging 2016:,
- Jaarverslag 2O16 ter kennisname
- Vaststelling jaarrekening 2O16
- Verslag van de Kascommissie 2O17 en decharge van het bestuur
' Benoeming leden Kascommissie 2O18

5. Vaststelling Begroting 2017

6. Bestuurssamenstelling 2017
Er zijn dit jaar geen bestuursverkiezingen.
Het bestuur bestaat uit:

. Niek de Kort voorzitter

. MagdaleenMuldervice-voorzitter
r Frans Langen 1" secretaris
. Vacature 2" secretaris
r Lex Albers 1" penningmeester
r Rowena Kemkes 2" penningmeester
o Peter van der Horst lid / ledenadministratie
o Piet Baas lid / vertegenwoordiger platform Harmelen

7. Oproep voor leden die het bestuur en commissies willen versterken:
. 2" secretaris: communicatie met media en PR beleid;
. Lid van activiteiten cie: voorbereiden van lezingen en wxcursies

8. Rondvraag en sluiting

SHHV

Dè SHHv heeft tot doel het bèvorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van hét Stichts'Hollandse grensgebied



STICHTS.HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957 gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik,
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden
internet: i!rv l.; 5 hl"l 1'/. I iri i:l

telefoon: 0348 - 41 9277
e-mail: mail@shhv.inf o

bank:

KvK:

IBAN: NL05INGBOOOO 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

44.46.44"34

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 22 MAATT 2016
Locatie: De Dam te Woerden
AANWEZIGE BESTUURSLEDEN: Niek de Kort (vz), Magdaleen Mulder, Joop Vianen (penningm), Letty
Vianen(2" secr)
AANWEZIG:19 leden.

AGENDAPUNTEN:
1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Mededelingen.
Voorzitter geeft aan dat het een dubbel gevoel geeft, omdat op deze dag zo dichtbij de
terroristische aanslagen in Brussel hebben plaatsgevonden.
Voorzitter vraagt een moment van stilte voor al onze leden die het afgelopen jaar zijn
overleden, waaronder het bestuurslid Harmelen Toon Scheffelaar.
Voorzitter deelt mede dat een aantal leden hebben laten weten niet aanwezig te kunnen zijn bij
deze ALV.

Verslag van de Ledenvergadering van 30 maart 2015
(Abusieveliik stond in de aqenda 7 april2Ol4)
Verslag wordt goedgekeurd met wijziging van de datum van de vorige Ledenvergadering in 3O
maart 2015, met dankzegging aan de notulist. ( 7 april was blijven staan van het jaar daarvoor).

Stand ven zaken SHHV en vooruitbllk 2016.
Voorzitter deelt mede dat er dit jaar veel is gebeurd. Er is regelmatig vergaderd met een
onderbezetting in het bestuur. Het bestuur heeft zoveel mogelijk geprobeerd de continuÍteit te
waarborgèn. Vooruitblik op het komend jaar laat zien dat de Redactie van Heemtijdinghen
versterking krijgt. Het afgelopen jaar is het niet gelukt vier nummers uit te brengen, hetgeen
dit jaar wel weer zal gaan lukken. Lezingen zijn al ingepland tot oktober/november en excursÍes
worden voorbereid door de Activiteitencommissie. Bij de lezingen was een goede bezetting, het
aantal deelnemers neemt toe. Het aantal leden neemt af.

Jaarverslaglegging 2O15
- Jaarverslag 2Ol5

Jaarverslag 2O15 wordt goedgekeurd.
- Vaststelling jaarrekening 2O15.

Dhr. Baars vraagt hoe het komt dat de algemene reserve zo hoog is.
Penningmeester legt uit dat dit komt doordat één nummer van Heemtijdinghen niet is
verschenen en kan er in dit jaar meer worden besteed aan de kwaliteit van Hï Het iaar 2O17
is een jubileumjaar, en met deze extra reserve kan extra aandacht worden gegeven aan dit
feit ín enigerleivorm.
Dhr. Rigter vraagt naar het bedrag Sponsoring VSB van 2OO7. Het was de bedoeling om in
navolging van de kadastrale atlas voor Woerden ook een kadastrale atlas te maken voor
Bodegraven/Zwammerdam. Er is gepoogd om dit van de grond te krijgen, maar is tot op
heden nog niet gelukt. Voorzitter geeft toe dat dit bedrag niet eindeloos kan blijven staan.
Als er meer mankracht is kan het proiect op enigerlei wijze tot stand komen. Wellicht is een
gesprek met VSB'fonds op zijn plaats.

Dhr. Bles vraagt of het toeval is dat beide reserves een bedrag van € 26.000 bevatten.

z,

3.

4.

De SHHV heeÍt tot doel het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse grensgebied



Dit is inderdaad het geval.

Jaarrekening wordt als zodanig vastgesteld.

- Verslag van de Kascommissie 2015 en decharge van het bestuur.
De Kascommissie heeft op 17 februari de boeken gecontroleerd en geeft goedkeuring aan
het financiële verslag. Bij afwezigheid van Mees Verstrate doet Karel van Rooijen verslag
van de bevindingen van de kascommissie.
Hiermee wordt het bestuur gedechargeerd. Het verslag van de kascommissie zal
ondertekend aan de penningmeester worden overhandigd.

- Benoeming leden Kascommissie 2O16
De nieuwe leden voor de kascommissie 2O16 zijn de heren Karel van Rooijen en Ben Rigter.

5. Vaststelling begroting 2016.
Mevr. Lodder wiist op het bedrag van € 11OO dat is begroot voor activiteiten en zaalhuur.
Penningmeester verduidelijkt dat de € 11OO alleen voor de activiteiten is en dat de zaalhuur
apart staat begroot voor € 9OO, in totaal is er dus voor de lezingen in Woerden en op andere
locaties € 2OOO beschikbaar.
De begroting wordt als zodanig vastgesteld.

6. Bestuursverkiezing
6.1 Er is één bestuurslid die tussentijds is teruggetreden uit het bestuur, te weten de heer

Noppen.
Statutair treden dit jaar af: Letty Vianen-Everwijn en Joop Vianen. Beiden stellen zÍch
niet herkiesbaar.
Voorzitter bedankt beiden voor hun inzet en werkzaamheden van de afgelopen
vierenhalf jaar en schetst alle werkzaamheden die beiden hebben verricht voor de
vereniging.
Letty blijft als actieve vrijwilliger de verzending van de Nieuwsbrieven en de
H eemtijdinghen verzorgen.

6,? l.v.m. het overlijden van Toon Scheffelaar van de werkgroep Harmelen ontstaat er een
Vacature. Voorzitter memoreert het prettige gesprek met Toon SchefÍelaar bij zijn
aantreden als voorzitter.

6.3 AIs bestuur kandidaten hebben zich aanqemeld:- Piet Baas als vertegenwoordiger van de werkgroep Harmelen.
- Peter van de Horst als bestuurslid
Leden verlenen instemming en beide personen worden als zodanig benoemd.

7. Oproep voor leden die willen paÉiciperen in een werkgroep die het 6o-jarig jubileumjaar 2Ol?
voorbereidt.
Voorzitter vraagt hiervoor aandacht. Mensen kunnen zich bij hem aanmelden.

L Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Voorzitter sluit hiermee de vergadering.

Letty Vianen
22 maart2016
(met correcties door de secretaris 942-2016)

De SHHV heeft tot doel het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de Eeschiedenis van het Stichts'Hollandse grensgebied
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STICHTS.HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
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40.46.44.34

SHHV Extra ledenvergadering12 mei 2016

PIaats: Kasteel Woerden
Aanvang: 2O.OO uur

Verslag

1. Openinq en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergaderíng. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelinqen
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (22 maart zaÉ) zullen vYorden
behandeld en vastgesteld op de eerstvolgende reguliere Algemene Ledenvergadering in
maart 2017.

3. Bestuurssamenstelling
a. Toelichtinq op het beleid inzake de bestuurssamenstelling

De voorzltter licht toe dat gestreefd wordt naar een bestuur van 7 à I leden, zodat de
taken goed verdeeld kunnen worden. Daarmee kan aan meer activiteiten tegeliik worden
gewerkt, zoals samenwerking met andere organisaties bijv op het vlak van educatie.l

b. Verkiezing van nieuwe bestuursleden.
Het bestuur heeft voorgedragen voor benoeming
Lex Albers, Frans Langen en Rowena Kemkes.
Alle drie worden bij acclamatie benoemd.

4. Rondvraaq en sluiting
Geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering.

De SHHV heeft tot doei het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse
grensgebied

SHHV



STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
opgericht in 1957 gevestigd te llUoerden

werkgebied:

secretariaat:

bank:

KvK-nummer:

de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik,
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, WiÍleskop, Woerden,
Zegveld.

Bekenlaan 20,3448 XC Woerden
internet: www.sh i: t,.i nï,:

telefoon: 0348 - 417577
e-mail: m!ö@§hby.!!Íg

SHHV

Jaaroverzicht Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) - 2016

Algemeen

ln kort bestek: 2016 was een goed iaar voor onze vereniging! Lezingen en excursies,
georganiseerd vanuit de'activiteitencommissie', werden goed bezocht en telkens weer wist
de'boekentafel'een mooie collectie boeken te presenteren waaruit belangstellenden hun
keuze konden maken. En op die manier ook bijdroegen aan de kas van de SHB / SHHV.
Natuurlijk konden níe daarnaast genieten van de uitgaven van "Heemtijdinghen", de
Nieuwsbrieven, onze website en ... talloze leuke contacten bij diverse gelegenheden. Al deze
activiteiten worden uitgevoerd en mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers.
Zonder die inzet zou onze vereniging nooit zo'n bloeiend bestaan kunnen hebben. Voor dat
alles past een welgemeend woord van dank!

Lezingen

14 januari 2016: Constantijn de Grote, door prof. Orban, Locatie: De Dam, Woerden, Aantal
bezoekers:80.

15 februari 2016: Hoe de Noordzee ons vormde, door lna Bertch, Locatie: Het Kasteel,
Woerden, Aantal bezoekers: 1OO.

22 maart 2016: Kastelen in de omgeving, door Cees Rasch, Locatie: De Dam, Woerden,
Aantal bezoekers:90.

25 april zArc: De Bossche School, door Hans van der Laan, Locatie: Kapel Weddesteyn,
Woerden, Aantal bezoekers: 70.

12 mei 2016: Een meteoriet en genealogie, door Niek de Kort, Locatie: Het Kasteel, Woerden,
Aantal bezoekers:4O.

25 mei 2AÉ: Reformatie en IOO jaar Katholieke Kerk, door Frank van Rooijen, Locatie: Het
Trefpunt, Harmelen, Aantal bezoekers: 4O.

2O juni 2AÉ: Leo Gestel, door Hans Hagen, Locatie: Het Kasteel, Woerden, Aantal bezoekers:
50.

5 juli 2016: Romeinen in onze omgeving, door Herre Wynia, Locatie: De Rank, Montfoort,
Aantal bezoekers:7O.

NL42 RBRB 0943 3513 4O t.n.v. Stichts'Hollandse Historische Vereniging te
Woerden

40.46.44.34

Pagina 1



27 september 2016: Het Zwaard van Woerden, door Eric Verhelst, Locatie: De Dam,

Woerden, Aantal bezoekers: 70.

24 oktober 2016: De Beeldenstorm, door Sander Wassing, Locatie: Het Kasteel, Woerden,
Aantal bezoekers:8O.

9 november 2O16: Het Utrechtse Psalter, door Bart Jaski, Locatie: Lutherse Kerk, Woerden
(Haitsma-lezing), Aantal bezoekers: 40.

13 december 2O16: lndustrieel Erfgoed, door Erik Nijhof, Locatie: Het Kasteel, Woerden,
Aantal bezoekers:80.

De lezingen waren goed tot zeer goed bezocht, Daarmee zet de trend uit het vorige jaar zich
ook dit jaar door: een gestage stijging van het aantal bezoekers. Met name de onderwerpen
die'dichtbij'staan mogen zich in een grote belangstelling verheugen.

Excursies

18 maart 2016: Excursie - Nijenrode

24 maart 2016: Excursie - Nijenrode

27 augustus 2016: Dagexcursie - Oudenbosch en Willemstad

26 november 2016: Excursie - Catharijne Convent

De'kleine'excursies naar Kasteel Nijenrode waren volgeboekt en enkele tientallen
deelnemers kregen een boeiend verhaal over dit opmerkelijke gebouw voorgeschoteld,
gevolgd door een mooie rondleiding. Ook de dagexcursie was (nagenoeg) volgeboekt met
circa 5O deelnemers en leverde een prachtige rondgang op door o.a. de basiliek van
Oudenbosch, het Zoavenmuseum, en de vestingstad Willemstand. De'kleine'excursie naar
het Catharijne Convent werd gevolgd door een kleine groep zeer geíhteresseerden die een
persoonlijke en uiterst boeiende en onderhoudende rondleiding kregen langs de topstukken
uit de exposÍtie "Heilige Schrift".

Algemene Ledenvergadering

22 maart ?016: Algemene Ledenvergadering. Locatie: De Dam, Woerden.

Tijdens de ALV werd Peter van der Horst en Piet Baas gekozen tot lid van het bestuur.
Tegelijkertijd namen wij afscheid van de bestuursleden Joop Vianen en Letty Vianen -
Everwijn.

12 mei 2A1É : Extra Algemene Ledenvergadering. Locatie: Het Kasteel, Woerden.

Tijdens de extra ALV werden tot bestuurslíd gekozen: Frans Langen (1'secretaris), Lex
Albers (Í" penningmeester) en Rowena Kemkes (2" penningmeester).

Nieuwsbrieven

Er verschenen 1l Nieuwsbrieven in het verslagjaar. Deze uitgave wordt verzorgd vanuit het
bestuur en bevat - naast de aankondigingen van de komende lezingen en activiteiten - ook
altiid een selectie van aardige weetjes, aankondigingen en dergelijke. ln de maanden

iuli/augustus verscheen eèn gecombineerd nummer van deze maandelijkse publicatie.

Pagina 2



Heemtijdinghen

Er verschenen drie uitgaven in het verslagjaar. De redactie heeft deze veelzijdige nummers
gevuld met stuk voor stuk interessante artikelen, Normaal gesproken verschijnen er per jaar
vier nummers; het vierde nummer verschijnt begin maart 2017. De redactie werd versterkt
met de leden lman Vroman en Evert de Jong.

Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur

Niek de Kort, voorzitter.

Magdaleen Mulder, bestuurslid. Tevens penningmeester Stichts Hollandse Bijdragen.

Peter van der Horst, bestuurslid sinds 22 maart 2016.

Lex Albers, bestuurslid,l'penningmeester, sinds 12 mei 2016.

Frans Langen, bestuurslid, 1'secretaris, sinds 12 mei 2016.

Rowena Kemkes, bestuurslid,2" penningmeester, sinds 12 mei zArc.

Vacature - in de rol van 2" secretaris.

Het bestuur vergaderde achtmaal. De meeste activiteiten waren gericht op het zoveel
mogeliik continueren van alle activiteiten van de vereniging, alsmede het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten op het gebied van Oral History, ieugd, educatie en samenwerking met
zusterverenigingen

Redactie Heemtiidinghen

Bob Becking (hoofdredacteur)

Ben Bles (afgetreden per 3l december 2O16)

José de Kruif

Roelof Hamoen

lman Vroman (sinds het najaar 2016)

Evert de Jong (sinds het najaar 2016)

Vrijwilligers binnen de Heemtijdinghen verzendgroep waren: Ad van Hulten, Corry van Hulten,
Gerry Postma, Ben Bles, Frans Langen.

Commissie activiteiten

ïruus Lodder (voorzitter, tot het najaar 2016)

Marianna Kersten

Albert van Dieijen

Margriet Noordergraaf (voorzitter vanaf het najaar 2016)

Pagina 3



Vacature

De commissie en het bestuur hebben onder grote dank afscheid genomen van Truus Lodder
als lid van de commissie.Zij heeft in circa 1O jaar een enorme bijdrage geleverd aan het tot
stand komen van het programma van onze vereniging.

Commissie Boekentafel

Peter van der Horst (voorzitter / administrateur)

Tineke Mees

Frans van Bork

Bas van Noort

Ledenbestand

Het totaal aantal leden per 3l december 2016 bedraagt 58O inclusief 61 partnerleden.

Website

Gerrit Blankesteijn en Lex Albers zorgen voor het beheer van onze website.

Namens het bestuur van de SHHV

Niek de Kort lvoorzitter

Woerden, 25 februari 2017

Pagina 4
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SHHv-begroting 2OL7
Balans per

2017 31 december2017
Reserve

reserve Jubileumjaar

Verrekenen met SHB

Vooruít ontvangen

Nog te betalen

1 januai 2017

9.759,78

5.000,00

1.800,00

3.350,00

211,98

Rea/r:saÍte

2016

PASS'YA
31 december2017

BATEN

Begroting
2017

Voorraad

Borg Post NL

Verrekenen met SHB

Debiteuren

Vooruitbetaald

Kas boekentafel

Kas

ING RC

REGIOBANK RC

ING SPAARREKENING

REGIOBANK SPAAR

220,00

310,00

7,82-

3.464,08

1.í 35,50

15.000,00

Realisatie
2016

Exploitatie

Begroting
2017

220,-00

z.aas,zg

10.000,00

9.759,_78

2.950,00

Heemtildinghen

Nieuwsbrief

Porto mailing Nieuwsbrief

Porto mailing Heemtijdinghen

Printkosten

Enveloppen/brochu res/ledenkaart

Zaalhuur
Sprekers

Diversen

Kosten boekentafel

Excursies

Website hosting en naam

Jubileumactiviteiten

Bestuurskosten

Administratie

Bankkosten

Vereniging, represenUverzekering/KvK

Afschrijving

Kasverschil

Projectgroep Harmelen

Resultaat (positief)

6.085,88

545,55

1.423,25

157,45

214,83

801 ,25

1.109,00

2.300,00

33,74

2.892,50

61 ,40

77,89

28,97

211,90

502,69

60,00

'1.182,95

8.500,00

400,00

1.200,00

300,00

250,00

900,00

1.300,00

100,00

50,00

3.000,00

75,00

5.000,00
'í50,00

50,00

250,00

500,00

boekentafel

xcursles

Renteopbrengsten

baten

12.756,25

610,00

568,00

260,00

20,84

2.878,50

46,52

589,14

12.500,00

600,00

400,00

260,00

50,00

í65,00

50,00

3.000,00

Resultaat (tlv reserve Jubileumjaar)

17.729,25 22.025,00

Jubileumactiviteiten tlv reserve 5.000,00bestemm ingsreserver jubi leumjaa r

reserve algemeen

150,00

32,95

I

Toelichtine
Bolons

ING rekening wordt in de loop van 2017 opgeheven.

Exoloitotie
Losten

ln 20L7 zullen weer vier nummers van Heemtijdinghen verschijnen,

Baten

Het aantal leden loopt licht terug, hiermee is rekening gehouden bij het ramen van de opbrengst.

Vast

LASTEA'


