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        W.J.C. Nieuwenhuis 
        Secretaris 
        Lyra 60 
        3328 NH Dordrecht 
        secretaris@oud-dordrecht.nl 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering, op 21 april 2015 gehouden in de 
Trinitatiskapel te Dordrecht. 
 
1. Opening 

Voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen en in het 
bijzonder de heer A.J. Scheffers, monetair historicus, van harte welkom. Hij memoreert 
in het kort de evenementen die het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden 
en de lopende zaken, die het bestuur en de werkgroepen momenteel bezighouden. 
 

2. Vaststelling agenda  
De agenda wordt goedgekeurd. 
  

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van: Dhr. Naaktgeboren, Dhr. Rovers, Dhr. 
Vree, Dhr. H.J. Klok, Dhr. K. Klop, Dhr. Jaspar. 
 

4.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd.15 april 2014  
 Dit verslag wordt goedgekeurd. Dank aan de secretaris. 
 
5. Het jaarverslag 2014 door de secretaris  
 Het jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd. 

 
6.    Het financieel jaarverslag 2014 door de penningmeester  
 Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. De voorzitter wijst op een kleine 

onjuistheid in de balans: het totaal 2014 aan creditzijde behoort € 84.043,97 te zijn. 
 
7.  Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penning-meester 

over het jaar 2014 (décharge) 
 De heer Huisman meldt namens de commissie Gerritsen en Huisman, dat de boeken 

zijn gecontroleerd en goed bevonden. Complimenten aan de penningmeester. Hij stelt 
de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen; voorstel wordt aangenomen. 

  
8.  Verkiezing van een lid van de commissie tot het nazien der rekening van de 

penningmeester over de jaren 2015 en 2016 
 De heer Huisman treedt af als lid van deze commissie. Als nieuw lid wordt mevrouw 

Bierenga benoemd; heer Gerritsen en mevrouw Bierenga vormen nu de commissie. 
 
9. Verkiezing leden van het bestuur 
 Alvorens over te gaan tot dit agendapunt wordt aandacht geschonken aan het afscheid 

van mevrouw Dewald en mevrouw Brand als leden van de jaarboek 
begeleidingscommissie. Door een verandering van de organisatie binnen de redactie 
wordt deze commissie opgeheven. De dames worden bedankt voor hun vele werk 
binnen de commissie en krijgen een boekenbon. 

  
 De herbenoeming voor een tweede termijn van deheer Nieuwenhuis wordt 

goedgekeurd. De heren Havers en De Beer treden af en zijn niet meer herkiesbaar. 
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Voorzitter dankt hen voor het vele werk dat zij voor de Vereniging hebben verricht. 
Speciaal opgemerkt dient te worden, dat de heer De Beer de Vereniging heeft versterkt 
van rode cijfers naar een financieel gezonde situatie. 

 
 Mevrouw Harmsen en de heren Akerboom en De Meer werken al enige tijd mee met 

het bestuur en zij worden nu als bestuurslid benoemd.  
 
 De heer Pronk (historicus) treedt toe als adviseur van het bestuur. 
 
 Kandidaat voor het voorzitterschap is mevrouw Ritter. Zij wordt met algemene 

stemmen benoemd. 
  
 Daarna neemt mevrouw Ritter het woord en luidt de voorzitter, deheer Bax, uit. Dank 

voor het vele werk, dat ook hij voor de Vereniging heeft verricht. Nu stáát de 
Vereniging in de Dordtse gemeenschap. 

 
 In zijn antwoord overhandigt de heer Bax een oude voorzittershamer, die hij heeft 

ontvangen van, en die is gemaakt ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan (1862-
1892) van de Chr. Jongelingsvereniging Eben Haëzer. Onze vereniging is momenteel 
123 jaar jong en de nieuwe voorzitter mag de hamer nu gebruiken. 

 
 Tenslotte reikt zij de Verenigingspenningen uit aan de heren Bax en De Beer. 
 
10. Begroting voor het jaar 2015  
 Over de begroting worden geen vragen gesteld. Deze wordt goedgekeurd. 
 
11. Commissies en werkgroepen 
 De voorzitter geeft een overzicht van de huidige werkgroepen en hun activiteiten. Een 

belangrijke wijziging: De heer Bezemer is gestopt met het beheren van het archief. 
Voor dit vele werk wordt hij hartelijk bedankt. Zijn taak wordt door de heer Van Rooden 
overgenomen. 

 
12. Rondvraag 
 Mevr. v.d Waard stelt voor om een reservelid voor de kascontrolecommissie aan te 

stellen. Dit voorstel wordt goedgekeurd. 
  
 Deheer Weltevrede vraagt waarom de Vereniging niet heeft deelgenomen aan de 

preview van Het Hof. Antwoord op deze vraag is dat het bestuur daarvoor geen 
uitnodiging heeft ontvangen. 

 
 Deheer Weltevrede doet een oproep aan vrijwilligers i.v.m. een door hem op te zetten 

bronnenonderzoek. 
 
 De heer Gooshouwer vraagt of het werk van de schilder Cornelis Kuyper bij de leden 

bekend is? 
 
13. Sluiting. 
 Rond 21.00 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering en nodigt hij allen 

uit voor de lezing van de heer Scheffers over het Jaarboek 2014, getiteld: Geslagen te 
Dordrecht. Terugblik op de Munt van Holland. 


