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VERSLAG VAN DE OP DONDERDAG 21 APRIL 2016 IN “HET SPANT” GEHOUDEN 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE HISTORISCHE 

VERENIGING AMEIDE EN TIENHOVEN 

 

1. Opening 

Na de vergadering te hebben geopend, verwelkomt voorzitter Hans van den Heuvel in het bijzonder de 

beide ereleden en secretaris Cees Broekman, wiens gezondheidstoestand het toelaat om de vergadering 

goeddeels bij te wonen. Hans van den Heuvel fungeert bij deze gelegenheid als zijn vervanger. 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 april 2015 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 23 april 2015 worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Met kennisgeving afwezig: Cees van der Grijn Jacobuszoon, de eindredacteur van het Nieuwsblad 

4. Jaarverslag van de secretaris over de periode mei 2015 – maart 2016 

Het jaarverslag van de secretaris over de periode mei 2015 – maart 2016 wordt ongewijzigd 

vastgesteld, onder aantekening dat het ledental inmiddels is gestegen tot 642. 

5. Presentatie van het financiële overzicht 2015 

Het financiële overzicht betreffende het jaar 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. Er was in dat jaar 

een batig saldo ten bedrage van 419,57 euro, een aantal onvoorziene uitgaven, zoals de kosten van het 

aanbrengen van “Stolpersteine” in het plaveisel van de Voorstraat te Ameide ten spijt. 

6. Presentatie van de begroting 2016 

De begroting voor het jaar 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. De begroting vertoont een tekort van 

750 euro, voornamelijk vanwege de kosten, verbonden aan de voorgenomen doorontwikkeling van de 

Website van de vereniging. 

7. Rapportage van de kascontrolecommissie en vaststelling van de jaarrekening 

De voorzitter van de kascontrolecommissie, Leo Friedrich, meldt mede namens Rita Aten-de Haan dat 

alle financiële stukken in orde zijn bevonden, zodat de jaarrekening ongewijzigd kan worden 

vastgesteld. 

Aansluitend wordt penningmeester Jettie Stasse onder applaus gedéchargeerd voor het gevoerde 

beleid. 
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8. Regeling samenstelling kascontrolecommissie 2016 

De kascontrolecommissie voor het jaar 2016 wordt als volgt samengesteld: Rita Aten-de Haan (uit 

Meerkerk), voorzitter, Frans den Oudsten en Greet de Vor (beiden uit Vianen), lid respectievelijk 

reserve-lid. 

9. Bestuursverkiezing 

Vicevoorzitter Dout Siegersma stelt aan de orde dat het bestuur de aftredende bestuursleden Annie 

Terlouw-van der Grijn en Hans van den Heuvel voordraagt voor herbenoeming. Ze voegt hieraan toe 

dat 

 in zowel het ene als het andere geval voor herbenoeming dispensatie van de algemene 

ledenvergadering is vereist, aangezien beiden gedurende meer dan twee opeenvolgende 

zittingsperioden deel uitmaken van het bestuur 

 vanuit de vereniging geen tegenkandidaten zijn voorgedragen. 

De beide bestuursleden worden vervolgens bij acclamatie herkozen. 

10. Activiteiten 

 

a. Vorm en inhoud van de eerstvolgende edities van het Nieuwsblad 

De hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Bram Provoost, maakt melding van het voornemen om in 

komende edities uitgebreid aandacht te schenken aan de geschiedenis van het onderwijs in Ameide en 

Tienhoven, de expositie ter gelegenheid van het 360-jarig bestaan van de Paardenmarkt van Ameide in 

oktober 2017 en de levensloop en de betekenis van Hendrik van Brederode, naar aanleiding van diens 

overlijden in 1568. 

Voorts bepleit hij om –. gelet op de gevorderde leeftijd van niet alleen de leden van de redactie van het 

Nieuwsblad, maar ook van andere geledingen van de vereniging – op termijn over te gaan tot 

verjonging, waarin hij wordt bijgevallen. 

b. Terugblik op de in oktober 2015 gehouden expositie over de vroegere winkelstand in 

Ameide en Tienhoven 

Annie Terlouw-van der Grijn staat stil bij het grote succes van de in oktober 2015 gehouden expositie 

over de vroegere winkelstand in Ameide en Tienhoven (“meer dan 2.500 bezoekers, veel nieuwe 

leden, een uitstekende sfeer”). 

c. Voorbereiding van de in oktober 2017 te houden expositie ter gelegenheid van het 360-

jarig bestaan van de Paardenmarkt van Ameide 

In het verlengde van de opmerkingen daarover van Bram Provoost merkt Hans van den Heuvel op dat 

in september van dit jaar een begin wordt gemaakt met de voorbereiding van de expositie over de 

Paardenmarkt van Ameide, waarbij nauw zal worden samengewerkt met het bestuur van de 

gelijknamige Stichting. 

 

d. Herinrichting Prinsengracht 

Het bestuur wordt op 31 mei 2016 van gemeentewege geïnformeerd over de plannen voor de 

herinrichting van de Prinsengracht in Ameide, waarna ter zake een standpunt zal worden bepaald 
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e. Knekelhuisjes Ameide en Tienhoven 

Daartoe uitgenodigd door het gemeentebestuur van Zederik zullen Marjan de Gruyter-de 

Kruyk, Jannet Maatkamp en mogelijk ook Cees van Gelderen op 10 mei 2016 namens het 

bestuur met wethouder Donker spreken over de knekelhuisjes op de oude algemene 

begraafplaats van Ameide en de algemene begraafplaats van Tienhoven. 

Erelid Aldert den Oudsten, daarin bijgevallen door oud-vicevoorzitter Jack Laroo, brengt te 

berde dat de beide huisjes in het verleden door toedoen van de Historische Vereniging zijn 

gerenoveerd, zodat prijs gesteld dient te worden op het behoud van de gebouwtjes, welk 

standpunt wordt overgenomen. 

11. Rondvraag 

Wat betreft de plannen voor de herinrichting van de Prinsengracht wijst Ria Aten-de Haan erop dat 

men elders in het land veel waarde hecht aan het markeren van oude waterlopen en andere 

karakteristieke elementen in het landschap, wat door het bestuur mede in de beschouwingen zal 

worden betrokken. 

Cees van Toor brengt naar voren dat de belettering van de beide plaquettes op de balie aan de Lekdijk 

in Ameide ernstig is aangetast. Het bestuur zal hier op korte termijn aandacht aan besteden. 

Bestuurslid Jory Verwolf doet een oproep om deel te nemen aan de in de editie 2016-I van het 

Nieuwsblad aangekondigde, op 17 september 2016 te houden ”excursie naar de historische stad 

Kampen”, die hij samen met Marjan de Gruyter-de Kruyk organiseert.  

 

12. Benoeming ereleden 

Op voordracht van het bestuur worden Krijn van der Grijn en Rudolf Anton (Ruud) Tieman “op grond 

van hun uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging” bij acclamatie benoemd tot erelid. 

 

Na de pauze vertoont Anja van der Grijn-de Groot twee films over de Paardenmarkt van Ameide, 

gemaakt in respectievelijk 1967 en 2000, en een film over de terugplaatsing van de luidklok in de 

toren van de Hervormde Kerk van Ameide uit 2015, die zoals altijd goed in de smaak vallen. 


