Drs. A.P.A. van Rooden
Secretaris
p/a Vrieseweg 102
3311 NZ Dordrecht
Tel.: 06-23125469
E-mail: secretaris@oud-dordrecht.nl

Verslag van de Algemene Ledenvergadering, op 11 april 2017 gehouden in de Trinitatiskapel te
Dordrecht.
1. Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 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 was een druk bezochte lezing over de zogenaamde Reuzenkaart in de Trinitatiskapel.
b. De vereniging is druk bezig met alle voorbereidingen voor het aankomende jubileum. De
eindfase is bereikt en alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het
jubileumfeest. In het kader van het jubileum worden er stadswandelingen georganiseerd,
verschijnt er een jubileumboek, is een puienprijs ingesteld, is er een feestavond op 27 mei en
wordt er op 3 juni een tentoonstelling in het Dordrechts Museum geopend. Deze tentoonstelling,
in samenwerking met het museum tot stand gebracht, zal de sfeer oproepen uit de tijd van het
oprichtingsjaar van onze vereniging: 1892. De leden worden uitgenodigd voor een preview van
deze tentoonstelling op 3 juni ’s middags.
c. Het bestuur en vertegenwoordigers van de commissies hebben deelgenomen aan een
brainstormavond waarin de missie en belangrijke kernwaarden voor VOD zijn vastgesteld.
Het bestuur gaat hiermee verder in het komende jaar.
d. Steeds meer leden en andere geïnteresseerden weten ons te vinden op Facebook en Twitter.
e. De definitieve slogan van onze vereniging is geworden: ‘Voor de toekomst van onze
geschiedenis’.
f. Inmiddels verschijnen regelmatig nieuwsbrieven; het bestuur vraagt iedereen om zijn of haar
emailadres / wijzigingen daarvan aan de secretaris door te geven, voor zover dat nog niet gebeurd
is.
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. Iedereen werkt nog
harder in het kader van het lustrum. Een speciaal woord van dank aan Henk Bax voor zijn vele
werk als voorzitter van de Lustrumcommissie en het, met hulp van Peter van Rooden en Jan
Akerboom, binnenhalen van de nodige sponsorgelden; aan Anthon Grootenboer en zijn bezorgers
voor hun geweldige werk t.b.v. de ledenadministratie, de bezorging van tijdschriften en
jaarboeken; aan de bezorgers, aan Theo Pronk voor zijn enorme inzet voor de organisatie van de
tentoonstelling in het museum en het jubileumboek en aan de redactiecommissie voor haar werk
voor de jaarboeken en het jubileumboek.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken/mededelingen
Ontvangen zijn berichten van verhindering van:
Dhr. Brok
Dhr. Dopper
Dhr. Ruiter
Dhr. Böhmer
Dhr. Nieuwenhuis
Dhr. Hoogerwerf
Dhr. Beijerman
Dhr. Nieuwboer
Dhr. Rovers
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4. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 19 april 2016
Dit verslag wordt goedgekeurd. Dank aan de secretaris.
5. Jaarverslag over het jaar 2016 door de secretaris
Het jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd.
6.

Het financieel jaarverslag 2016 door de penningmeester
De penningmeester geeft een korte toelichting, waarna het financieel jaarverslag wordt
goedgekeurd. Een opmerking vanuit de aanwezigen: het financieel jaarverslag en de begroting
zouden op de website niet te vinden zijn geweest.

7. Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het jaar
2016 (décharge)
Dhr. Van Valen meldt namens de commissie (mw. Bierenga en dhr. Gerritsen), dat de boeken zijn
gecontroleerd en goed bevonden. Met complimenten aan de penningmeester! Hij stelt de
vergadering voor het bestuur décharge te verlenen, welk voorstel wordt aangenomen.
8. Verkiezing van een lid van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester
over de jaren 2017 en 2018
Dhr. Gerritsen treedt nu af als lid van deze commissie. Mw. Bierenga treedt af, zij stelt zich
herkiesbaar en wordt herkozen, zodat deze commissie nu bestaat uit dhr. Van Valen en mevrouw
Bierenga.
Dhr. Boezeman wordt gekozen als plaatsvervangend lid van deze commissie.
9. Begroting voor het jaar 2017
Over de begroting worden geen vragen gesteld. Deze wordt goedgekeurd. Er wordt verder
aangegeven dat er recentelijk een aantal opzeggingen zijn, maar dat er ook weer een aantal nieuwe
leden zijn verwelkomd. Er zijn per 1 April 1152 leden. Henk Bax stopt met sponsorwerving. Er
wordt een beroep gedaan op de leden die daar ervaring / affiniteit mee hebben zich bij het bestuur
op te geven voor sponsorwerving.
10. Verkiezing leden bestuur
Mw. Ritter, dhr. Versendaal en dhr. Van Rooden zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Zij
worden allen herkozen. Voorts stelt het bestuur voor om dhr. Pronk tot nieuw bestuurslid aan te
stellen, na het terugtreden van dhr. Nieuwenhuis. Dhr. Pronk wordt verkozen tot bestuurslid.
11. Commissies en werkgroepen
Alle commissies werken hard. M.b.t. de Commissie Erfgoed: dhr. Wetemans is lid geweest van
mei tot en met augustus 2016. Hij is opgevolgd door dhr. Megens. Tevens zijn toegetreden dhr.
Van Valen en dhr. Naburg. Tot de werkgroep Verteld Verleden is toegetreden dhr. Ceelen.
12. Rondvraag
Er wordt gevraagd naar een vervolg op de lezing over de Reuzenkaart. Het bestuur meldt dat dit
niet bij ons ligt, maar bij dhr. Van Wijk.
Dhr. De la Mar schenkt ons vijf cassettebandjes met daarop informatie over de oorlogsjaren.
13. Sluiting.
Om 20.39 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering en nodigt allen uit voor de
lezing door dhr. Pronk waarin hij zal ingaan op de inhoud van het jubileumboek en het tijdsbeeld
van het oprichtingsjaar van onze vereniging.
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