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        W.J.C. Nieuwenhuis 

        Secretaris 

        Lyra 60 

        3328 NH Dordrecht 

        Tel.: 06-22236188 

        E-mail: secretaris@oud-dordrecht.nl 
 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering, op 19 april 2016 gehouden in de Trinitatiskapel te 

Dordrecht. 

 

1. Opening 

Voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen Zij memoreert in het kort de 

diverse evenementen die het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden en de lopende 

zaken die het bestuur en de diverse werkgroepen momenteel bezighouden. 

Enkele saillante punten zijn: 

a.  Er is een goede huisvesting gevonden hier in deze kerk 

b.  Het archief is, na schoning, ondergebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht 

c.  De website is vernieuwd 

d.  Het instellen van de zgn. Stamtafel. Een ontmoetingsmoment voor de leden, elke eerste donder    

 dagavond van de maand in café De Tijd (Voorstraat 170). 

e. Binnenkort verschijnt de eerste digitale nieuwsbrief 

f.  Op 27 mei 2017 vindt in Art en Dining de viering plaats van het Lustrum 

g.  Voorbereidingen worden getroffen voor het instellen van de zgn. Puienprijs 

 

Tot slot spreekt de voorzitter haar dank uit aan de vele vrijwilligers, zonder wie de Vereniging niet 

kan functioneren en die hard werken binnen de Commissies en Werkgroepen. Een speciaal woord 

van dank aan Anthon Grootenboer voor zijn geweldige werk t.b.v. de ledenadministratie en de 

bezorging van Tijdschriften en Jaarboeken. 

 

2. Vaststelling agenda  

De agenda wordt goedgekeurd. 

  

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Ontvangen zijn berichten van verhindering van: 

Dhr. Brok   Dhr. Dopper 

Dhr. Sleeking  Dhr. Böhmer 

 

4.  Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 21  april 2015  
 Dit verslag wordt goedgekeurd. Dank aan de secretaris. 

 

5. Jaarverslag over het jaar 2015 door de secretaris  

 Het jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd. 

 

6.    Het financieel jaarverslag 2015 door de penningmeester  

 De penningmeester geeft een korte toelichting, waarna het financieel jaarverslag wordt 

goedgekeurd. 

 

7.  Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het jaar 

2015 (décharge) 

 Mevr. Bierenga meldt namens de commissie Bierenga en Gerritsen, dat de boeken zijn 

gecontroleerd en goed bevonden. Met complimenten aan de penningmeester! Zij stelt de 

vergadering voor het bestuur décharge te verlenen, welk voorstel wordt aangenomen.. 
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8.  Verkiezing van een lid van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester 

over de jaren 2016 en 2017 

 Dhr. Gerritsen treedt nu af als lid van deze commissie. Hij stelt zich herkiesbaar en wordt 

herkozen, zodat deze commissie nu bestaat uit dhr. Gerritsen en mevrouw Bierenga. 

 De heer Van Valen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van deze commissie. 

 

9. Begroting voor het jaar 2016  

 Over de begroting worden geen vragen gesteld. Deze wordt goedgekeurd. 

 

10. Commissies en werkgroepen 

 De voorzitter meldt een aantal mutaties binnen de commissies. 

 De activiteitencommissie wordt versterkt met de heer R. Naburgh. 

 De heer Sigmond heeft zijn activiteiten voor de Erfgoedcommissie neergelegd. Hij wordt 

opgevolgd door de heer H. Wetemans. 

  

 De Jubileumcommissie bestaat de heren Bax, Pronk, Akerboom en de dames Opmeer en Harmsen. 

 

 De heer Bax geeft een korte toelichting op de Art Nouveau-wandeling door de stad, die door de 

dames Harmsen en Opmeer wordt voorbereid. 

 Tevens benadrukt hij het belang van sponsoring t.b.v. de viering van het lustrum, volgend jaar.  

 

12. Rondvraag 

 Er zijn geen vragen. 

 

13. Sluiting. 

 Rond 20.00 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering en nodigt allen uit voor de 

lezing door de heer E. Havers over zijn Jaarboek, getiteld Aart Schouman, tekenaar en kunstenaar. 

Zijn Dordtse jaren (1710-1753). Daarna zal het eerste exemplaar worden uitgereikt aan C. Dumas. 


