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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER DE PERIODE maart 2018 – maart 2019
1. De vereniging.
De vereniging is opgericht in 1989 en bestaat 30 jaar. In 2019 zal aan dit jubileum aandacht
worden besteed. Het ledental is in het afgelopen jaar licht gestegen naar ruim 670. De
vereniging is nog steeds zeer blij met deze groei. Het is voor de vereniging een mooi en druk
jaar geweest. Helaas heeft de vereniging dit jaar haar voorzitter moeten missen. Hierbij mist
de vereniging een zeer actief en ter zake deskundig bestuurs- en redactielid. Gelukkig heeft
het bestuur de heer Van de Heuvel de afgelopen drie bestuursvergaderingen weer mogen
begroeten. De vice-voorzitter Dout Siegersma heeft in het verenigingsjaar veel taken verricht
aangaande het dagelijks bestuur van de vereniging.
2. Het Nieuwsblad.
De redactie van het Nieuwsblad heeft het afgelopen jaar haar uiterste best gedaan om een
heel mooi en interessant blad samen te stellen. Hierbij staat de historie uit dorp en regio
voorop. Onder de bezielende leiding van de heer Bram Provoost (hoofdredacteur),
gastschrijvers, foto’s van André Tukker en de lay-out welke wordt verzorgd door Cees van der
Grijn. Het derde nummer van 2018 had een extra kleuren bijlage. Het bestuur is trots dat zij
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 toegekend aan onze vereniging. Door de
herindeling van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen, vormen zij nu samen de
gemeente Vijfheerenlanden. Er is een gesprek geweest met bestuurders van de nieuwe
gemeente. De voorwaarden van de exploitatie van het oude stadhuis zijn hier besproken.
Tot op heden zijn er vanuit gemeente Vijfheerenlanden nog geen concrete voorstellen
gedaan met betrekking tot het gebruik van het Stadhuis. Het bestuur is voornemens een
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afwachtende houding aan te nemen en wacht een eventueel voorstel van de gemeente af.
Het bestuur is voornemens bij bijzondere gelegenheden over te gaan tot beperkte
openstelling van dit Rijksmonument. Met name kan er gebruik gemaakt worden van het
Stadhuis door verenigingen uit Ameide en Tienhoven. Ook voor representatieve doeleinden
kan, in overleg met het bestuur van de vereniging, gebruik gemaakt worden van het
Stadhuis.
4. Het bestuur.
Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: Hans van den Heuvel
(voorzitter), Dout Siegersma (vicevoorzitter/secretaris), Henk de Jong
(penningmeester/secretaris), Jetty Stasse (beheer Stadhuis), Janet Maatkamp (algemeen
adjunct/ledenadministratie), Annie Terlouw-van der Grijn, Marjan de Gruyter-de Kruyk, Cees
van Gelderen en Jory Verwolf. Toegetreden tot het bestuur zijn; als algemeen bestuurslid
Corrie van Middelkoop-den Oudsten, Rinus de Groot en Dick Roodhorst.
Het bestuur kwam in het verslag jaar bijeen op respectievelijk 27 maart, 26 juni , 28
augustus, 25 september, 6 november, 29 december (bijeenkomst met vrijwilligers) 2018 en
15 januari (vervallen), 5 en 19 februari en 2 april 2019
5. Beschermheer.
De vereniging heeft een Beschermheer in de persoon van dr. Christiaan C. van Stolk, de
Ambachtsheer van Ameide. Helaas heeft de heer van Stolk dit verenigingsjaar de vereniging
en de paardenmarkt wegens familie omstandigheden niet kunnen bezoeken. Wel is er
mailverkeer geweest tussen Dr van Stolk en de vereniging.
6. Ereleden.
De vereniging heeft vier ereleden, Aldert den Oudsten, Kees Rijnhout, Cees Broekman en
Ruud Tieman.
7. Publiciteit en digitalisering
De vereniging geeft 4 maal per jaar een nieuwsblad en een digitale nieuwsbrief uit, de
bladen zijn ook in de losse verkoop verkrijgbaar. Via haar website , beheer Gert Groenendijk
en Facebook, beheer Truus Burggraaf-Verheij, wordt dagelijks gepubliceerd over Ameide en
Tienhoven. De digitale nieuwsbrief wordt tegelijkertijd bij verzending van het
verenigingsblad, naar bijna 1000 belangstellenden gezonden. De digitalisering begint steeds
een grotere rol te spelen binnen de vereniging. De vereniging prijst zich gelukkig met veel
leden (ruim 670), veel volgers op Facebook (1400), belangstellenden voor de digitale
nieuwsbrief (bijna 1000) en gemiddeld per maand ruim 1.500 bezoekers van de website.
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Afgelopen jaar is er ook hard gewerkt aan de beeldbank in samenwerking met de gemeente
Zederik, Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop en Stichting Vrienden van
Historisch Meerkerk. Samen met Gert Groenendijk is er intensief gewerkt aan het opzetten
van de beeldbank. Doel van de beeldbank; het digitaliseren en documenteren van beelden
en deze voor iedereen toegankelijk maken.
https://ameide-tienhoven.nl/
https://www.facebook.com/HVAmeideTienhoven/
https://beeldbank.ameide-tienhoven.nl/
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, digitale nieuwsbrief, Facebook,
archivering documenten en de werkgroep Beeldbank gemeente Zederik. In al deze
werkgroepen is het afgelopen jaar hard gewerkt.
9. Projecten en activiteiten
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het afgelopen jaar zijn verschillende projecten opgestart en activiteiten
georganiseerd
plaatsen van een hekwerk om de Julianaboom op de Prinsengracht
De expositie commissie 2019 is samengesteld en de commissie is bij elkaar gekomen
om voor het jaar 2019 de expositie Scholen in Termei 1940 -2000 te organiseren.
Er zijn diverse projecten gestart door vrijwilligers van de vereniging ; o.a het
transcriberen van gefotografeerde documenten uit het Nationaal Archief over Ameide
en Tienhoven, het opbergen en bewaren van oude foto’s is speciale fotoboeken, het
scannen en opbouwen van een digitaal archief in de Cloud.
Rabobank Clubkas Campagne en de statiegeld actie van de Jong Coöp.
De 4 mei commissie heeft de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd
Open Monumentendag in september
Een lezingen in voor- en najaar
29 September 2018 excursie naar Elburg

10. Open Monumentendag.
Ieder jaar wordt in september de Open Monumentendag georganiseerd. Dé gelegenheid om
het Stadhuis op de Dam en andere monumenten in het dorp te bekijken.
Enkele bestuursleden waren aanwezig in het oude Stadhuis op de Dam. Greet Groenendijk
had voor deze gelegenheid mooie fotoboeken samengesteld van foto’s uit het archief van de
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vereniging. Ook de familie boeken waren aanwezig (geboorte kaartjes, trouwkaarten en
overlijdensberichten van inwoners van Ameide en Tienhoven).
Ieder jaar wordt de belangstellende voor de Open Monumentendag groter. Het bestuur is blij
met het groeiende aantal bezoekers op deze dag.
11. Dodenherdenking 2018.
De belangstelling voor de op vrijdag 4 mei 2018 gehouden jaarlijkse Dodenherdenking was
andermaal buitengewoon groot. Voor een uitgebreid verslag verwijzen we u naar het
Nieuwsblad 2018-2.
12. Contacten
De vereniging onderhield contacten met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Zederik (op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau);
Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (HOAV);
Historisch Overleg Vijfheerenlanden (HOV);
Besturen lokale kerken;
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;
Erfgoedhuis Zuid-Holland;
Coöperatiefonds Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden;
Coöp Winkelbedrijven;
Verscheidene particulieren in binnen- en buitenland.

13. Vrijwilligers
De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven heeft geen bestaansrecht als er geen leden
en vrijwilligers zijn. Het bestuur heeft voor al haar vrijwilligers dit verenigingsjaar op 29
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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