Verslag van de ALV van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven gehouden op
19 april 2018 in Het Spant.
1. Opening
De vergadering wordt geopend door de vice-voorzitter Dout Siegersma, ze heet alle
aanwezigen (29 leden) welkom, in het bijzonder Cees Nomen die namens de Rabobank
clubaktie een cheque komt uitreiken.
Hij krijgt het woord en deelt mee dat er 545 verenigingen en stichtingen meegedaan hebben.
Het bedrag dat we ontvangen is €523,81, wederom een hoog bedrag.
De vice-voorzitter bedankt hem daarvoor en ook al degenen die op de HVAT gestemd hebben.
2. Notulen ALV 2017.
Er wordt vermeld dat de opmerkingen verwerkt zijn dus wordt er goedkeuring verleend.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Onze voorzitter Hans v d Heuvel is nog ziek.
Dout Siegersma (vice-voorzitter) deelt mee dat zij tzt de vereniging gaat verlaten ivm verhuizing,
er zal komend jaar in ons blad verslag gedaan worden over bestuurlijke wijzigingen.
Afmeldingen voor de vergadering kwamen binnen van:Jori Verwolf, Bram Provoost en
Cees v d Grijn.
De kascontrole is uitgevoerd door Frans den Oudsten en Machteld de Groot.
4. Jaarverslag mrt 2017 - mrt 2018.
Het jaarverslag wordt blad voor blad doorgenomen.
Dout Siegersma merkt nog op dat de expositie perfect verlopen is en dat onze beschermheer
ook aanwezig was, we zullen vlgd jaar weer een expositie hebben, ook bestaan we dan 30jaar,
we zullen hier extra aandacht aan besteden.
We zullen ivm onze locatie ,Het Stadhuis, een dossier opbouwen zodat we van de gemeente
Zederik een definitief besluit kunnen krijgen over het gebruik van het Stadhuis.
5. Financieel overzicht 2017.
Het overzicht wordt besproken en toegelicht door Henk de Jong.
Hij bedankt Gert en Greet Groenendijk en Jettie Stasse voor hun bijdrage aan het
verwezelijken van het overzicht.
6. Presentatie begroting 2018.
De begroting wordt toegelicht door Henk de Jong en aanvaard.
7. Rapportage kascontrole commissie.
12 april heeft de kascontrole plaatgevonden op het Stadhuis.
Machteld de Groot voert mede namens Frans den Oudsten het woord, de financiele stukken
worden in orde bevonden. Zij hebben nog wel een paar aanbevelingen voor het bestuur nl:
:verhoging contributie, produktie kosten van het nieuwsblad onder de loep nemen en de
vastlegging met de gemeente ivm het gebruik van het Stadhuis.
Er waren 2 vragen ivm de kosten van 5 mei en de hosting.
De vice-voorzitter bedankt de commissie voor de controle en aanbevelingen en belooft het in de
eerstvolgende vergadering op te nemen.
De kosten 5 mei waren ivm de nieuwe plaquette op het monument en de hosting is hoog ivm het
onderhoud van de beeldbank.

8. Samenstelling kascontrolecommissie 2018
Is nog niet gevormd,er waren geen aanmeldingen.
9. Bestuursverkiezing.
Jettie Stasse en Jeanet Maatkamp stellen zich nogmaals beschikbaar voor een nieuwe periode,
hiermee wordt akkoord gegaan.
Er wordt een voorstel gedaan om het bestuur te verbreden met Corrie van Middelkoop- den
Oudsten, Dick Roodhorst en Rinus de Groot. Het voorstel wordt goedgekeurd door de
vergadering. De vice-voorzitter heet de nieuwe leden van harte welkom.
10. Activiteiten.
Toelichting bij afmelding Bram Provoost, 2e blad staat in de steigers.
3e blad gaat over feestweek en oranjefeesten.
4e blad zal gaan over herindeling.
Andre Tukker vermeldt dat in het 2e blad de Tienhovense St Nicolaasketk centraal staat.
Namens Bram Provoost wordt een oproep gedaan om copy in te leveren.
Marjan de Gruyter doet een oproep om met de excursie mee te gaan naar Elburg.
Dout Siegersma deelt mee dat er over openmonumentendag 2018 informatie komt in ons blad.
11. Rondvraag.
Inbreng door Anja v d Grijn om een smeedijzeren hek met plaquette rond de Julianaboom
op de Prinsengracht te plaatsen, deze boom is 30 april 1979 door burgemeester K Bakker gepoot
en bestaat vlgd jaar dus 40jr. Zij had al informatie ingewonnen bij Krijn de Vroome(smid) ivm
het hekwerk, zij kreeg applaus.
De vice-voorzitter beloofde het op te nemen in de vlgnd vergadering.
Gert Groenendijk gaf een compliment aan het bestuur en in het bijzonder aan Dout
Siegersma als vice-voorzitter.
Na de pauze wordt door Anja v d Grijn een film vertoond over koninginnedag in het algemeen en
de viering in Ameide/Tienhoven.
Er wordt nog een oproep gedaan voor oud beeldmateriaal
Iedereen wordt door de vice-voorzitter bedankt en een wel thuis toegewenst.

