
Verslag Algemene Ledenvergadering 24 september 2019 

Aanwezig 26 personen 

1 Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en vertelt dat er eerst een algemene 

ledenvergadering gehouden wordt met daarna Bert de Groot van De Stichtse Rijnlanden 

als spreker.  

2 In Memoriam Lous de Raadt-Nolst trenité 

De voorzitter laat weten dat Lous de Raad 2 weken gelden overleden is. Zij was één van 

de oprichters van de Historische Vereniging Maartensdijk in 1987 Er wordt een moment 

in acht genomen om haar te herdenken. 

3 Het vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van 16 april 2019  

Met instemming van de leden worden de notulen, met dank aan Ineke van Bemmel, vast 

gesteld 

4 Voorstellen van de voorgedragen nieuwe bestuursleden:  

Ed van Zijl (penningmeester) en Henric de Jong-Schouwenburg (algemeen lid) 

Henric de Jong-Schouwenburg heeft zijn afwezigheid gemeld  i.v.m. een andere 

vergadering. Ed van Zijl stelt zich voor. Via zijn werk voor Stichting De Vierstee 2.0 is hij in 

aanraking gekomen met de Historische Vereniging en sinds 2 jaar lid. Is woonachtig in 

Maartensdijk en werkzaam als financieel zelfstandig manager. Door Gert-Jan gevraagd als 

bestuurslid in verband met zijn verleden als registeraccountant. Heeft het werk sinds juli 

overgenomen van Gé en wil zich met name inzetten om de vereniging financieel gezond 

te houden en meer leden te werven. 

Dhr. Baas vraagt of er bestuursleden zijn met historische kennis en zou graag zien dat 

hier meer aandacht aan besteed wordt. Gert-Jan vertelt dat de bestuursleden niet direct 

historische kennis hebben maar dat hij blij is dat er uiteindelijk nieuwe mensen gevonden 

zijn voor deze functies. Meneer Baas vind ook dat de vergadering en lezing te weinig 

onder de aandacht zijn gebracht en miste aandacht hiervoor in De Vierklank. Gert-Jan 

vertelt dat de leden een e-mail hebben ontvangen en dat de aankondigen ook altijd op 

de website van de vereniging te vinden zijn. Er zal een volgende keer geprobeerd worden 

ook via De Vierklank te informeren. 

Dhr Veenstra vraagt of er geen rondvraag is deze vergadering. De rondvraag zal na de 

benoeming worden toegevoegd 

5 Benoeming nieuwe bestuursleden 

Met goedkeuring door middel van applaus worden de nieuwe bestuursleden benoemd. 

6 Rondvraag 

Dhr. Veenstra vraagt of de Historische Vereniging ook nog extra aandacht zal geven aan 

de herdenking van 75 jaar bevrijding WO II. Gert-Jan vertelt dat de redactie daar 

inderdaad extra aandacht aan zal besteden. Mevr. Merkens zit in de werkgroep 

Herdenking 4 en 5 mei voor de kernen Groenekan, Maartensdijk, Westbroek en 

Hollandsche Rading. De herdenking wordt ieder jaar in een andere kern gehouden en zal 

in 2020 in Groenekan zijn. Zij hebben plannen om een bevrijdingsmaaltijd te houden. 

Dhr. Doedens brengt het werk van het online museum onder de aandacht. Hij doet een 

oproep aan het bestuur en aan de werkgroep Herdenking 4 & 5 mei om (meer) samen te 



werken om zo ook de jeugd te kunnen bereiken. Dhr. Doedens biedt zich ook aan als 

spreker als daar interesse voor is . 

7 De vergadering wordt gesloten om 20:10 uur 

8 Lezing 

Bert de Groot van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vertelt wat over de 

historie van het waterschap van Maartensdijk en over de structuur en werkwijze van het 

Hoogheemraadschap in 2019.  

 

Dhr. Doedens vraagt zich af of mensen weten dat er plannen zijn om zonnepanelen te 

plaatsen op de weilanden langs de Koningin Wilhelminaweg vanaf “De Bult” richting de 

brandweerkazerne in Maartensdijk. Dhr. De Groot zegt dat Het Hoogheemraadschap 

graag betrokken wordt bij het maken van dit soort plannen omdat deze gevolgen hebben 

voor de waterhuishouding. Maar hij hiervan nog niet op de hoogte was. 

 

De avond wordt om 21:40 uur afgesloten met een bedankje aan Bert de Groot  


