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Verenigingsnieuws van 
de vicevoorzitter

Het nieuwe jaar is alweer enige maanden 
oud. Ik hoop dat u allen een goede start 
hebt gehad en dat we er met elkaar weer 
een mooi verenigingsjaar 2018 van mogen 

maken.  
In het begin van het nieuwe jaar heeft de vereniging 
het droeve bericht ontvangen van het overlijden van 
ons erelid de heer Krijn van der Grijn. De Histori-
sche Vereniging wenst de familie veel kracht met dit 
groot verlies. Ook moet de vereniging nog steeds 
haar voorzitter Hans van den Heuvel missen wegens 
ziekte. We wensen hem en zijn familie sterkte en ho-
pen op een herstel. 
Het bestuur zal dit jaar 6 à 7 bij elkaar komen om de 
lopende zaken van de vereniging te bespreken. Tij-
dens  de bestuursvergaderingen worden ook verdere 
plannen gemaakt  en activiteiten ontwikkeld. De re-
dactie van het verenigingsblad en de web redactie 
komen  regelmatig bijeen om voor u een aantrekke-
lijk blad en een actuele website te verzorgen. Daar 
vindt u ook de korte verslagen van de bestuursverga-
deringen.

De vereniging is in 2018 van start gegaan met een 
record aantal van  652 leden. Wij hebben in 2017 
weer veel nieuwe leden mogen begroeten. Het be-
stuur heet de nieuwe leden van harte welkom. Sinds 
de vorige opgave, in het Nieuwsblad juni 2017, zijn er 
19 nieuwe leden bijgekomen, t.w.: 
 

J.F. Boer, Amsterdam; •	
J. Streefkerk, Tienhoven; •	
A.C. de Bruijn, Ameide; •	
C.J. van der Ham, Leerdam; •	
H.W.P. Endeveld, Harderwijk; •	
M. van Zessen, Meerkerk; •	
H.C. Medema, Tienhoven; •	
mevr. A. van der Grijn, Dieren; •	
F.P. Diepenhorst, Ameide; •	
J. de Kruijk, Ameide; •	
W. van Empel, Ameide; •	
W. van Dongen, Tienhoven; •	
C. Verheij, Hoogblokland; •	
mevr. G. van Wijk-van Woezik, Leerdam; •	
Stg. Welzijn Open Vensters, Ameide; •	
D. Kool, Lexmond; •	
mevr. M. de Jong-Middelkoop, Ameide; •	
D. van Drenth, Ameide; •	
C. Aalberts, Nuenen; •	
mevr. M.C. van der Poel-de Groot, Lisse en•	
mevr. E. van Ameide, Hoofddorp. •	

Voor de vereniging staat dit jaar weer diverse activi-
teiten op stapel en hopen weer actief in Ameide en 
Tienhoven aanwezig te zijn. Ik noem u enige activi-
teiten: Op donderdag 8 maart was er al een lezing 
door Alois van Doornmalen over “De Herlaars in het 
Midden-Nederlandse rivierengebied (ca. 1075 - ca. 
1400)”. Vrijdag 6 april zal de overdracht van het 

vaandel van de voormalige Christelijke muziekver-
eniging Crescendo plaatsvinden tijdens het voor-
jaarsconcert van AFK. De algemene ledenvergade-
ring is dit jaar op donderdag19 april. De 4-mei-her-
denking is een jaarlijks terugkerende activiteit. De 
Open Monumentendag op 8 september valt dit jaar 
samen met de laatste zaterdag van de Feestweek. Hier 
zal de Historische Vereniging extra aandacht aan be-
steden. Zaterdag 29 september staat een excursie 
naar Elburg op het programma, daarna de paarden-
markt op 11 oktober en als laatste activiteit nog een 
lezing in oktober of november. 
Het bestuur heeft de taak op zich genomen om dit 
jaar de ledenadministratie te digitaliseren. U zult 
daar verder niet zoveel van merken, maar voor de 
vrijwilligers die hiervoor het werk verrichten zal het 
verwerken van de betalingen gemakkelijker worden. 
Dit jaar zal het verzoek tot het betalen van de con-
tributie over 2018 apart verstuurd worden.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergade-
ring op donderdag 19 april 2018

Op donderdag 19 april zal in Het Spant in Ameide 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden 

gehouden. Tijdens deze vergadering blikken we terug 
op het afgelopen verenigingsjaar en kijken vooruit 
naar dit jaar en de verdere toekomst van de vereni-
ging. 
De vereniging heeft ook het afgelopen jaar een mooi 
jaar gehad met vele activiteiten. Jammer genoeg heb-
ben we het een deel van het jaar zonder de inspire-
rende leiding van onze voorzitter moeten doen. Hans 
van den Heuvel heeft om gezondheidsredenen in au-
gustus zijn taak voorlopig neergelegd. 
In 2017 heeft het bestuur van de vereniging met veel 
inzet meerdere activiteiten gerealiseerd. De 4 mei 
commissie heeft voor een waardige en stijlvolle 
4-mei-herdenking gezorgd. De lezingen in het Stad-
huis op de Dam werden goed bezocht. De expositie 
“Paardenmarkt 360 jaar”, samen met de Stichting 
Paardenmarkt Ameide, is een succes geworden. De 
excursie naar Zeeland was een geslaagde dag. Laten 
we ook het vele werk niet vergeten dat de redactie 
van het verenigingsblad, de beheerder van de website 
en het dagelijks bijhouden van facebook hebben ge-
daan het afgelopen jaar. Heel veel werk wordt door 
hen verricht! Achter de schermen van een vereni-
ging, zo groot als de onze, worden door heel veel 
vrijwilligers de mouwen opgestroopt en aan de slag 
gegaan .
Daarom deze oproep!!!  Kom naar de vergadering. 
Wij hopen van harte u op de algemene ledenverga-
dering te mogen ontmoeten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum  : donderdag 19 april 2018 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : HET SPANT (Brederodezaal) 
    Liesveldweg 67, 4233 HG  
    Ameide
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Agenda
Opening1. 

Notulen van de algemene ledenvergadering van  2. 
20 april 2017. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 3. 

Jaarverslag van de secretaris over de periode mei 4. 
2017 tot en met maart 2018.

Presentatie van het financiële overzicht 2017.5. 

Presentatie van de begroting 2018.6. 

Rapportage van de kascontrolecommissie en 7. 
vaststelling van de jaarrekening. 

Regeling samenstelling kascontrolecommissie 8. 
2018 en benoeming van een nieuw reserve-lid 
van de kascontrolecommissie. 

Bestuursverkiezing.  9. 
 
Aftredend zijn de bestuursleden Jettie Strasse en 
Janet Maatkamp.  Zij stellen zich wel herkiesbaar. 
Het bestuur draagt hen voor herbenoeming voor. 
Gelet op artikel 10, lid 3, van de statuten van de 
vereniging is in alle gevallen voor de herbenoe-
ming dispensatie van de algemene ledenvergade-
ring vereist, aangezien deze bestuursleden gedu-
rende meer dan twee opeenvolgende zittingsperi-
oden deel uitmaken van het bestuur.  
Artikel 9 van de statuten biedt de mogelijkheid 
dat tenminste zeven leden van de vereniging één 
of meer kandidaten voor het bestuurslidmaat-
schap voordragen. Een daartoe strekkende voor-
dracht 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 voor-
afgaande aan de stemming te verklaren een even-
tuele benoeming te zullen aanvaarden. De Histo-
rische Vereniging Ameide en Tienhoven wil zelf 
drie nieuwe algemene bestuursleden voordragen 
ter benoeming. Dit ter aanvulling van haar be-
stuur en om een breder draagvlak te creëren.  
 
Voorgesteld worden:  
mevr. Corrie den Oudsten-Middelkoop en 
de heren Dick Roodhorst en Rien de Groot, allen 
inwoners van Ameide of Tienhoven. De voorge-
dragen kandidaat-bestuursleden dienen vooraf-
gaand aan de stemming te verklaren een eventu-
ele benoeming te zullen aanvaarden. 

Activiteiten:  10. 
 
•	Vorm	en	inhoud	van	de	eerstvolgende	 
   edities van het Nieuwsblad. 
•	Plaatsing	van	twee	nieuwe	plaquettes	bij	de	 
   balie op de Lekdijk.  

•	Lezingen	in	het	voorjaar	en	najaar. 
•	Excursie	op	29	september	2018. 
•	Open	Monumentendag	op	zaterdag	 
   8 september, tevens einde van de feestweek.

Wat verder ter tafel komt.11. 

Rondvraag. 12. 

PAUZE 

Na de pauze zal Anja van der Grijn-de Groot de door 
haar gemaakte filmbeelden over  Koninginnedag in 
Ameide vertonen. Deze beelden zijn nog nooit eer-
der te zien geweest. Ook laten wij u een gedeelte zien 
van de film “125 jaar Koninginnedag” met mooie 
historische beelden van het defilé op Soestdijk en de 
steeds groter wordende Koninklijkefamilie.

Overdracht vaandel voormalige muziekvereni-
ging Crescendo

Vrijdag  6 april 2018, 20.00 uur zal in Het Spant 
het voorjaarsconcert plaatsvinden van het 

Ameide’s Fanfare Korps (AFK). Tijdens deze avond 
zal het vaandel van de christelijke muziekvereniging 
Crescendo overgedragen worden aan de Historische 
Vereniging Ameide Tienhoven. Uit handen van de 
voorzitter van de AFK, de heer Kees van der Grijn, 
zal het bestuur het vaandel  in ontvangst nemen.

“Op 19 september 1898 werd in Ameide de mu-
ziekvereniging “Unie” opgericht. De eerste voorzit-
ter was meester Degenhardt, het hoofd van de 
plaatselijke openbare lagere school. Nog geen jaar 
later – om precies te zijn: op 1 juli 1899 – volgde 
de oprichting van de christelijke muziekvereniging 
“Crescendo”. De eerste dirigent was meester Blok, 
het hoofd van de School met den Bijbel te Ameide. 
Er was jarenlang sprake van een grote mate van 
rivaliteit tussen de beide verenigingen, waarvan 
boeiend verslag wordt gedaan in “Macht en ar-
moede aan de rivier. Ameide en Tienhoven 1870-
1940”. Mede door toedoen van Kees Bakker, de 
laatste burgemeester van Ameide en Tienhoven, 
kwam het op 14 augustus 1984 tot een fusie tus-
sen de steeds kleiner geworden verenigingen. Zo 
ontstond “Ameide’s Fanfare Korps”. (bron nieuws-
blad jaargang 25,nummer1, 2014).

De agenda, de notulen van de vorige algemene 
ledenvergadering en de financiële jaarstukken  
liggen op donderdag 19 april vanaf 19.30 uur ter 
kennisneming voor u klaar in “Het Spant”. Deze 
stukken zullen vanaf 1 april 2018 ook op de web-
site worden gepubliceerd. 
N.B.: Ook niet-leden van de vereniging zijn op 
donderdag 19 april van harte welkom.
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