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1. De vereniging 
 

De vereniging is opgericht in 1989 en bestaat dus 28 jaar. Het ledental is in het afgelopen jaar gestegen 
van 639 tot 651. 

 
2. De locatie 

 
Het gemeentebestuur van Zederik heeft het beheer en de exploitatie van het oude stadhuis op de Dam 
in Ameide voor onbepaalde tijd toebedeeld aan onze vereniging. Het bestuur is voornemens om op 
termijn over te gaan tot een vooralsnog beperkte openstelling van dit Rijksmonument, mits zich 
voldoende vrijwilligers aanmelden om hieraan medewerking te verlenen. 

3. Het bestuur   
 

Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: Hans van den Heuvel (voorzitter), 
Dout Siegersma (vicevoorzitter), Cees Broekman (secretaris), Jetty Stasse (penningmeester), Jannet 
Maatkamp (algemeen adjunct), Annie Terlouw - van der Grijn, Marjan de Gruyter - de Kruyk, Cees 
van Gelderen en Jory Verwolf (leden). 

 
Het bestuur kwam in het verslagjaar bijeen op respectievelijk 5 juli, 30 augustus, 19 september, 15 
november, 7 januari en 21 maart. 

 
4. Beschermheer 

 
De vereniging heeft een Beschermheer in de persoon van dr. Christiaan C. van Stolk, de 
Ambachtsheer van Ameide. 

 
5. Ereleden 

 
De vereniging heeft vier ereleden: Aldert den Oudsten, Kees Rijnhout, Krijn van der Grijn en Ruud 
Tieman. 

 
6. Publiciteit 

 
Er bestaat niet alleen binnen, maar ook buiten de vereniging zeer veel waardering voor de wijze, waarop 
aldoor vorm en inhoud wordt gegeven aan het Nieuwsblad en de digitale uitingsvormen van de 
vereniging, zijnde de Website (www.ameide-tienhoven.nl), de Facebook pagina 
(www.facebook.com/HVAmeideTienhoven) en de digitale Nieuwsbrief. 

http://www.ameide-tienhoven.nl/
http://www.facebook.com/HVAmeideTienhoven
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7. Werkgroepen 
 
 

De vereniging heeft naast de redacties van het Nieuwsblad en de Website de volgende werkgroepen: 
Herdenking 4 mei, Genealogie, Lezingen en Excursies en Expositie 360 jaar Paardenmarkt Ameide. 

 
Werkroep genealogie 

 
Op 30 september 2016 heeft de Genealogische Werkgroep van de Historische Vereniging Ameide en 
Tienhoven haar werkzaamheden (in samenwerking met de gemeente Zederik) aan het project 
Burgerlijke Stand voltooid. In 2005 is door de werkgroep gestart met het controleren en aanvullen van 
de akte-gegevens. De kwantitatieve gegevens zijn indrukwekkend. Uit de zeven kernen (de  
voormalige gemeenten Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en 
Tienhoven) zijn in totaal 46.780 akten gedigitaliseerd en gecontroleerd. Deze zijn als volgt verdeeld: 

 

• Geboorten 1812 t/m 1915  21.710 akten 
• Huwelijk 1812 t/m 1940 6.276 akten 
• Overlijden 1812 t/m 1956  18.794 akten 

Alle akten zijn te vinden op de website http://burgerlijkestand.zederik.nl/ Naar schatting heeft de 
werkgroep ruim 4.000 uur besteed aan deze werkzaamheden. 

 
De verzameling van ruim 1.700 familiekaarten is weer wat verder uitgebreid. 

 
De werkgroep heeft in het verslagjaar weer diverse vragen van genealogische aard beantwoord. Ook 
kan de werkgroep in haar netwerk steeds rekenen op genealogische steun en ervaring van enkele nauw 
bij Ameide en Tienhoven betrokkenen. 

Web redactie   
De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven maakt intensief gebruik van de digitale 
mogelijkheden. De vereniging heeft eigen digitale omgevingen voor: 

 
• Website http://ameide-tienhoven.nl/ 
• Facebook https://www.facebook.com/HVAmeideTienhoven/ 
• Digitale Nieuwsbrief abonneren via website 
• YouTube Historie Ameide-Tienhoven 

Voor het bereik van deze media en de bezoekersaantallen vind je voor het verslagjaar in de bijlage de 
specificaties. 

 
De website wordt steeds uitgebreid met nieuwe informatie. Alle verenigingsactiviteiten worden onder 
de aandacht gebracht op de website. Bijna 70.000 keer is in het verslagjaar een webpagina van de 
vereniging bezocht. 

 
Vermeldenswaardig is dat we sinds maart 2017 meer dan 1.000 actieve volgers hebben op Facebook. 
In het verslagjaar is de vereniging 1,2 miljoen keer gezien door Facebook gebruikers. Elke dag plaatst 
de web redactie een nieuwe afbeelding op Facebook. 

 
In het verslagjaar is de digitale Nieuwsbrief weer vier keer uitgekomen. 821 abonnees krijgen de 
digitale nieuwsbrief naar hun emailadres toegezonden. 

 
Afgelopen verslagjaar heeft de web redactie enkele video’s gepubliceerd met gebruikmaking van een 
voor de vereniging geïntroduceerd YouTube kanaal. 

 
De web redactie heeft in het verslagjaar veel onderzoek gedaan (literatuur, ervaringen andere 
verenigingen, leveranciers, etc.) om te komen tot een Beeldbank voor de vereniging. De enorme 
afbeeldingen-collectie van de vereniging kan met een Beeldbank worden beheerd, gearchiveerd en 

http://burgerlijkestand.zederik.nl/
http://ameide-tienhoven.nl/
https://www.facebook.com/HVAmeideTienhoven/
https://www.youtube.com/channel/UC6aFhyAHGH9FmoJNVRonhMw
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digitaal gepresenteerd. Een uitgewerkt voorstel daartoe ter financiering is ingediend bij de gemeente 
Zederik. Het is een gezamenlijke voorstel van: 

 
• De Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
• Het Stichtingsbestuur “Vrienden van Historisch Meerkerk” 
• De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven 

Van de gemeente Zederik is bericht ontvangen dat deze aanvraag van de gezamenlijke verenigingen 
wordt gehonoreerd. Komend verslagjaar zal in het teken staan van ontwerp en implementatie van de 
Beeldbank. 

 
In het verslagjaar is een start gemaakt met het archiveren van alle afbeeldingen die in het bezit zijn van 
de vereniging en het digitaliseren van documenten van de vereniging. Momenteel zijn de 
gedigitaliseerde documenten beschikbaar voor de redactie van het Nieuwsblad en de web redactie. 

 
 
 

8. Projecten 
a. Op voorstel van de leden Maks van Middelkoop, de voorzitter van de Werkgroep 4  

mei Herdenking, en Bram Provoost, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, heeft het bestuur 
besloten tot de plaatsing en financiering van een tweede plaquette bij het Oorlogsmonument aan 
de Broekseweg in Ameide. Als alles qua tijd volgens plan verloopt, zal de plaquette worden 
onthuld tijdens de Dodenherdenking op donderdag 4 mei 2017. 

b. In de periode van woensdag 11 tot en met zaterdag 14 oktober van dit jaar zal in de 
Gereformeerde Sionkerk aan de Prinsengracht in Ameide een breed opgezette expositie worden 
gehouden ter gelegenheid van het 360-jarig bestaan van de “vanouds bekende Ameidese 
Paardenmarkt”. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 

 
9. Open Monumentendag 

 
Leden van de Werkgroep Genealogie en bestuursleden waren ter gelegenheid van de jaarlijkse Open 
Monumentendag op zaterdag 10 september 2016 aanwezig in het oude stadshuis op de Dam. De 
belangstelling was alleszins redelijk. 

 
10. Dodenherdenking 

 
De belangstelling voor de op woensdag 4 mei 2016 gehouden jaarlijkse Dodenherdenking was 
andermaal buitengewoon groot. 

 
11. Contacten 

 
De vereniging onderhield contacten met respectievelijk: 

 
• Gemeente Zederik (op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau); 
• Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (HOAV); 
• Besturen plaatselijke kerken; 
• Bestuur Stichting Paardenmarkt Ameide; 
• Bestuur Oranjevereniging “Beatrix”; 
• Bestuur Ondernemersvereniging “Actio Ameide/Tienhoven”; 
• Bestuur Stedelijk Museum Vianen; 
• Bestuur Stichting Paardenmarktcomité Vianen, en 
• Verscheidene particulieren in binnen- en buitenland. 
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jaar maand geliked bekeken Gezien 
2016 april 802 48.241 136.447 
2016 mei 825 47.031 124.838 
2016 juni 842 40.448 90.127 
2016 juli 847 40.218 81.076 
2016 augustus 864 40.270 91.827 
2016 september 874 31.620 81.468 
2016 oktober 894 30.847 74.657 
2016 november 922 34.704 82.924 
2016 december 950 56.591 111.281 
2017 januari 982 58.871 115.236 
2017 februari 999 45.777 88.233 
2017 maart 1.024 88.233 120.093 
TOTAAL   562.851 1.198.207 

 

Bezoekers van onze website, Facebook en digitale nieuwsbrief verslagperiode: 
vanaf april 2016 t/m maart 2017 

 
 

Bezoekers van de website per maand: 
 

jaar maand bezoeken gebruikers bekeken pagina's 
2016 april 1.795 1.304 6.345 
2016 mei 1.498 1.185 5.157 
2016 juni 1.544 1.203 4.862 
2016 juli 2.113 1.442 5.055 
2016 augustus 2.136 1.435 5.773 
2016 september 1.686 1.223 5.012 
2016 oktober 1.591 1.149 4.472 
2016 november 1.533 1.065 5.774 
2016 december 2.111 1.466 6.123 
2017 januari 1.572 1.233 5.503 
2017 februari 1.751 1.243 5.555 
2017 maart 2.260 1.549 8.615 
TOTAAL  21.590 15.497 68.246 

 
 

Bezoekers van Facebook per maand: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abonnees digitale Nieuwsbrief; per nieuwsbrief: 
publicatie nieuwsbrief aantal abonnees aantal keer geopend aantal keer doorgeklikt 
18‐06 ‐ 2016 698 1.691 226 
22‐09 ‐ 2016 723 1.629 273 
15‐12 ‐ 2016 791 1.564 296 
30‐03 ‐ 2017 821 1.315 177 
TOTAAL 3.033 6.199 972 

gemeten tot 02‐04‐ 2017 
voor meer informatie zie: 
www.ameide‐ti enhoven.nl/bezoekers‐stati stieken‐ media/ 
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