
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER DE PERIODE Maart 2017 - MAART 

2018 

1. De vereniging. 
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De vereniging is opgericht in 1989 en bestaat dus 29 jaar. Het ledental is in het 

afgelopen jaar gestegen naar ruim 650. Het is voor de vereniging een moeilijk, 

maar ook heel druk jaar geweest. Door ziekte van de heer Hans van den Heuvel 

(voorzitter en redacteur van ons blad) mist de vereniging een zeer actief en 

met kennis van zaken bestuurs- en redactielid. 

2. Het Nieuwsblad. 

De redactie van het Nieuwsblad heeft het afgelopen jaar haar uiterste beste 

gedaan om er weer een heel mooi blad van te maken. Onder de bezielende 

leiding van de heer Bram Provoost (hoofdredacteur), samen met gastschrijvers, 

foto's van André Tukker en de lay-out verzorgt door Cees van der Grijn is elk 

kwartaal een Nieuwsblad gemaakt. De vereniging is trots dat we u weer ieder 

kwartaal het blad mochten aanbieden. 

3. 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 heeft afgelopen jaar meerdere pogingen gedaan om 

samen met de gemeente Zederik de voorwaarden van de exploitatie van het 

oude stadhuis op papier te krijgen, helaas is dit nog niet gelukt. Het bestuur is 

voornemens bij bijzondere gelegenheden over te gaan tot beperkte 

openstelling, van dit Rijksmonument. 
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4. Het bestuur. 

Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: Hans van 

den Heuvel (voorzitter}, Dout Siegersma (vicevoorzitter}, Henk de Jong 

(secretaris), Jettie Stasse (penningmeester), Jannet Maatkamp (algemeen 

adjunct), Annie Terlouw-van der Grijn, Marjan de Gruyter-de Kruyk, Cees van 

Gelderen en Jory Verwelf (leden). 

Het bestuur kwam in het verslagjaar bijeen op respectievelijk 23 mei, 15 

augustus, 5 september, 31 oktober, 7 november, 30 december (met 

vrijwilligers) en in 2018 op 16 januari, 20 februari en 19 april. 

5. Beschermheer. 

De vereniging heeft een Beschermheer in de persoon van dr. Christiaan C. van 

Stolk, de Ambachtsheer van Ameide. 

6. Ereleden. 

De vereniging heeft vier ereleden, Aldert den Oudsten, Kees Rijn hout, Cees 

Broekman en Ruud Tieman. In 2018 is het erelid Krijn van der Grijn overleden. 

Het bestuur zal zijn verhalen en zijn belangstelling voor de vereniging missen. 

7. Publiciteit. 

De vereniging geeft 4 maal per jaar een nieuwsblad uit, deze bladen zijn ook in 

de losse verkoop verkrijgbaar. Via haar website en Facebook wordt dagelijks 

gepubliceerd door de vereniging over Ameide en Tienhoven. De digitale 

nieuwsbrief wordt tegelijkertijd bij verzending van het verenigingsblad, naar 

ruim 900 digitale belangstellenden gezonden. 
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De vereniging prijst zich gelukkig met veel leden (ruim 650), veel volgers op 

Facebook (ruim 1200), belangstellenden voor de digitale nieuwsbrief (ruim 900) 

en gemiddeld per maand ruim 1.500 bezoekers van de website. 
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Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de redactie van de website, facebook 

en nieuwsbrief, bestaande uit Gert Groenendijk, Truus Burggraaf en Joost 

Groenendijk, zij verzorgen de digitale afdeling van de HVAT. 

https://ameide-tienhoven.nl/ 

https://www.facebook.com/HVAmeideTienhoven/ 

https://historie.zederik.nl/ 

8. Werkgroepen. 

De vereniging heeft naast de redactie van het Nieuwsblad de volgende 

werkgroepen: Herdenking 4 mei, genealogie, lezingen en excursies, beheer 

oude stadhuis op de Dam, de werkgroep expositie, redactie Nieuwsblad, 

redactie website, Facebook en digitale nieuwsbrief, archivering documenten en 

de werkgroep Beeldbank gemeente Zederik. In al deze werkgroepen is het 

afgelopen jaar hard gewerkt. 

9. Projecten. 

Het afgelopen jaar zijn verschillende projecten gerealiseerd. 

• Er is een tweede plaquette geplaatst bij het oorlogsmonument, deze 

plaquette was op 4 mei 2017 voor een iedereen zichtbaar. 

• De expositie 360 jaar Paardenmarkt, welke in oktober 2017 gehouden is, 

was een groot succes. Het bestuur van de HVAT heeft ongeveer 1800 

bezoekers mogen begroeten. Dank gaat uit naar de Paardenmarkt 

commissie, Rabobank Alblasserwaard, de firma Arti 70, de kerkenraad en 

vrijwilligers van de Sionkerk, de fam. Reedijk en de inzet van de expositie 

commissie en alle vrijwilligers. 

• De plaquettes op de oude Balie aan de Lekdijk zijn vervangen en naar we 

hopen zullen deze langer leesbaar blijven. 

• Er zijn diverse projecten gestart door vrijwilligers van de vereniging; o.a het 

inscannen van documenten uit het Nationaal archief over Ameide, het 

opbergen en bewaren van oude foto's is specia le fotoboeken. 

• Rabobank Clubkas Campagne 

10. Open Monumentendag. 

leder jaar wordt in september de Open Monumentendag georganiseerd. Leden 

van de Werkgroep Genealogie en enkele bestuursleden waren aanwezig in het 
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oude stadhuis op de Dam . Greet Groenendijk had voor deze gelegenheid 

mooie fotoboeken samengesteld van foto's uit het archief van de vereniging. 

Ook de familie boeken waren aanwezig (geboorte kaartjes, trouwkaarten en 

overlijdensberichten van inwoners van Ameide). 

In het voormalig Hotel 't Fortuin aan de Fransestraat werd een tentoonstelling 

gehouden van schilderijen van Roel Plieger. Een serie portretten van markante 

figuren in Ameide werden getoond. 

Er zijn veel belangstellenden geweest op het stadhuis en in 't Fortuin. De HVAT 

is blij met het groeiende aantal bezoekers op deze dag. 

11. Dodenherdenking 2017. 

De belangstelling voor de op donderdag 4 mei 2017 gehouden jaarlijkse 

Dodenherdenking was andermaal buitengewoon groot. Voor een uitgebreid 

verslag verwijzen we u naar het Nieuwsblad 2017-2. 

12. Contacten De vereniging onderhield contacten met: 

Gemeente Zederik (op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau); 

Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (HOAV); 

Besturen lokale kerken; 
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Het Nationaal archief in den Haag; 

Bestuur Stichting Paardenmarkt Ameide; 

Bestuur Oranjevereniging "Beatrix"; 

Bestuur Ondernemersvereniging "Actio Ameide/Tienhoven"; 

Regionaal Archief te Gorinchem; 

Stedelijk Museum Vianen; 

Verscheidene particulieren in binnen en buitenland 

13. Vrijwilligers 

De vereniging heeft geen bestaansrecht als er geen leden en vrijwilligers zijn. 

Het bestuur heeft voor al haar vrijwilligers dit verenigingsjaar op 30 december 

een bijeenkomst georganiseerd. Onder het genot van een drankje en een hapje 

hebben de vrijwilligers kennis gemaakt met elkaar en heeft het bestuur van de 

vereniging haar dank uitgesproken voor alle inzet en hulp. 
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