Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
donderdag 23 april 2015. Plaats : “Het Spant”.
Aanvangstijd : 20:00 uur.
Aanwezig: 43 leden, waaronder voltallig bestuur en twee ereleden.
1. Opening
De voorzitter, Hans van den Heuvel, opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezige leden van
harte welkom. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de secretaris.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 5 juni 2014
De voorzitter neemt het jaarverslag van de periode mei 2014 tot en met maart 2015 met de vergadering
door en vraagt per blad of er vragen en/of bemerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld noch
bemerkingen gemaakt. De voorzitter dankt de secretaris voor de verslaglegging en constateert dat het
verslag daarmee is vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
Er zijn geen ingekomen stukken van belang voor het verloop van de vergadering.
4. Jaarverslag van de secretaris over de periode mei 2014 tot en met maart 2015
De voorzitter neemt het jaarverslag van de periode mei 20145 tot en met maart 2015 met de vergadering
door en vraagt per blad of er vragen en/of bemerkingen zijn. Er worden geen vragen gesteld noch
bemerkingen gemaakt. De voorzitter dankt de secretaris voor de verslaglegging en constateert dat het
verslag daarmee is vastgesteld.
5. Presentatie van het financiële overzicht 2014
De penningmeester, Jetty Stasse, geeft een toelichting op het financiële overzicht. Zoals bekend is de
contributie per 1 januari 2013 verhoogd van €15,00 naar €17,50 per jaar. De contributies worden al goed
ontvangen, waarbij in het algemeen meer wordt betaald dan het minimumbedrag. De kosten van het
Nieuwsblad vormen, zoals steeds, een substantieel deel van de uitgaven.
6. Presentatie van de begroting 2015
De begroting 2013 wordt toegelicht door de penningmeester en de voorzitter. Vanuit de vergadering
worden geen vragen gesteld met betrekking tot de begroting. Daarmee is de begroting voor het komende
jaar vastgesteld.
7. Rapportage van de kascontrolecommissie en vaststelling van de jaarrekening
De kascontrolecommissie 2013 bestaat uit de heren Maks van Middelkoop uit Ameide voorzitter, de heer
Leo Friedrich uit Ameide lid en mevrouw Rita Aten-de Haan uit Meerkerk reserve lid.
De voorzitter van de Kascontrole-commissie is zelf niet aanwezig en het reserve lid leest de verklaring
voor die werd opgesteld na de controle. Alle financiële stukken werden in orde bevonden. De stukken zijn
voor akkoord getekend, de penningmeester wordt gedechargeerd en heren van Middelkoop en Friedrich
worden bedankt voor hun inzet.
8. Regeling samenstelling kascontrolecommissie 2015 en benoeming van een nieuw reserve-lid van de
kascontrolecommissie
De voorzitter van de kascommissie treedt af en de heer Leo Friedrich neemt diens plaats over. De
samenstelling van de commissie voor de volgende controle is dan als volgt: de heer Leo Friedrich
voorzitter, mevrouw Rita Aten-de Haan uit Meerkerk lid.
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De heer Frans den Oudsten uit Vianen wordt gevraagd als reserve lid te willen toetreden, hij stemt
daarin toe.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn de bestuursleden Jannet Maatkamp en Jetty Stasse. Het bestuur draagt hen voor
herbenoeming voor.
Gelet op artikel 10, lid 3, van de statuten van de vereniging is in beide gevallen voor de herbenoeming
dispensatie van de algemene ledenvergadering vereist, aangezien deze bestuursleden gedurende meer
dan twee opeenvolgende zittingsperioden deel uitmaken van het bestuur.
Artikel 9 van de statuten biedt de mogelijkheid dat tenminste zeven leden van de vereniging een of meer
kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voordragen. Een daartoe strekkende voordracht dient ten
laatste 48 uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij
het bestuur. Een aldus voorgedragen kandidaat-bestuurslid dient voorafgaande aan de stemming
schriftelijk te verklaren een eventuele benoeming te zullen aanvaarden. Voorafgaande aan de stemming
verklaart de secretaris desgevraagd dat hem geen voordrachten voor kandidaten vanuit de vereniging
hebben bereikt.
De vicevoorzitter stelt de vergadering de vraag of men akkoord kan gaan met het voorstel van het
bestuur om beide aftredende bestuursleden met toepassing van dispensatie opnieuw te benoemen.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord, als gevolg waarvan Jannet Maatkamp en Jetty Stasse voor
een volgende zittingsperiode van drie ledenvergaderingen zijn herbenoemd.
10. Activiteiten
a. Terugblik op het aanbrengen van “Stolpersteine” in het plaveisel voor het Rijksmonument 2 te
Ameide, de laatste woning van het in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde joodse echtpaar MeijerWolf;
Op 19 februari 2015 heeft de kunstenaar Gümther Demnig eigenhandig de twee gedenkstenen
aangebracht in het plaveisel voor het adres Voorstraat 2 (het laatst bekende woonadres van het
echtpaar) aangebracht. De belangstelling voor de steenlegging was groot. De plechtigheid werd niet
alleen bijgewoond maar ook ondersteund door de aanwezigheid van de Joodse gemeente uit Rotterdam
(waar Ameide onder ressorteert).

Na afloop van de steenlegging voerde de heer Leo Vroomen, de voorzitter van het bestuur van de Joodse
Gemeente Rotterdam, het woord. Hij wees er nadrukkelijk op dat in het geval van het echtpaar MeijerWolff het initiatief om “Stolpersteine” aan te brengen bij wijze van hoge uitzondering niet van
nabestaanden, maar van een historische vereniging is uitgegaan, waarvoor hij namens de Joodse
Gemeenschap zijn erkentelijkheid uitsprak. Zijn medebestuurslid Yitschak Awraham van Leeuwen las
met merkbare emotie enkele verzen voor uit het boek Esther van de Thora. Aansluitend aan de
plechtigheid hield burgemeester Coert van Ee van de gemeente Zederik in het oude stadhuis op de Dam
een persoonlijk getinte toespraak. De plechtigheid werd ook bijgewoond door de in Amsterdam wonende
mevrouw Geer Wolf, een achternicht van mevrouw Anna Meijer-Wolf. Zij bood de heer Van Ee een uit de
jaren dertig daterende foto van het echtpaar Meijer-Wolf aan, die een passende plaats zal krijgen in het
oude stadhuis.
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b. Voorbereiding van de expositie over de vroegere winkelstand in Ameide en Tienhoven in oktober van
dit jaar;
Bestuurslid Annie Terlouw- van der Grijn (voorzitter van de daartoe opgerichte werkgroep) krijgt het
woord en vertelt de vergadering wat de bedoeling is van de expositie en wat er al bereikt is om deze tot
een succes te kunnen maken.
Zij vertelt dat er inmiddels flink wat fotomateriaal is verzameld waar een keuze uit gemaakt moet
worden. Voor de expositie zal zelfs een complete winkel worden ingericht (Krijn van der Ham). Kortom
de voorbereiding verloopt heel goed en de expositie wordt zeker een succes, dus komt allen.
c. Vorm en inhoud van de eerstvolgende edities van het Nieuwsblad.
Herman Beckmann geeft namens de redactie van het Nieuwsblad een uiteenzetting van de plannen voor
de e.v. publicaties.
11. Rondvraag
De heer Krijn van der Grijn vraagt wanneer het Stadhuis op de Dam nu wordt opengesteld, schiet dat al
op.
De voorzitter antwoord daarop dat openstellen van het stadhuis in de toekomst wel gaat gebeuren, maar
dat er dan ook vrijwilligers moeten zijn om dit te realiseren.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
PAUZE
Na de pauze wordt een door Anja van der Grijn – de Groot gemaakte film over de Sint Janskerk (de
Hervormde Kerk) van Ameide vertoond.
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