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GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42 3421AD  Oudewater 
Telefoon: 06 - 22 14 07 52 

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl  
E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl 

 

 
 

 
Oudewater, begin april 2021 

 
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
 
 

HET NIEUWS VAN BEGIN APRIL 2021  
 

Eerst de koppen:    

1 Gezondheid 

2 Terug en vooruit 

3 Algemene Ledenvergadering 

4 Contributie 

5 Fotowedstrijd OHWL 

6 Oude Waarden 33 

 
Gezondheid 

 
Wat moeten we nog schrijven na dertien maanden Corona? 
Houd goede moed . . . en vol. 
 

 
Terugblik en vooruitblik 

 
Wat missen we de gezelligheid van een ledenbijeenkomst of een (kleine) excursie nu toch al 
een lange tijd. Digitaal een lezing bekijken bekoort kennelijk toch maar weinigen. De 
beeldverslagen van vorige meerdaagse reizen, de wandeling met gids door Gouda: daar is 
maar heel bescheiden naar gekeken.    
We onderzoeken nu de mogelijkheden van een eigen You-tubekanaal. Wie weet levert dat 
meer belangstelling op? 
 
En, vooral, we hopen na de zomervakantie weer ‘echte’ bijeenkomsten te kunnen houden, 
het Stadsmuseum weer te kunnen openen, een jaarvergadering te kunnen houden . . .    
 

 
Algemene ledenvergadering/ Jaarvergadering 2021   

 
De Jaarvergadering over 2019 hebben we vorig jaar digitaal moeten houden. En we deden 
dat in de wel meest simpele vorm: wie zwijgt stemt toe. Ondertussen zijn we een wonderlijk 
jaar verder. Een jaar van Nix. Zo heeft de secretaris zijn Jaarverslag 2020 dan ook maar 
genoemd.  
Want ja, er komt toch weer op de een of andere manier een Algemene Ledenvergadering 
aan. Wij hopen dat dat in september gaat kunnen. Op de klassieke wijze, na afloop van een 
lezing.  

http://www.geschiedkundige/
mailto:info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
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Het kalenderjaar 2021 wacht helaas niet op onze vergadering. Daarom publiceren we toch 
alvast zoveel mogelijk onze jaarstukken. 
  
Eerst de traditionele agenda.  
 

 

 
AGENDA  

voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2020 
   

1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Mededelingen  
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019 
4. Secretarieel jaarverslag over 2020* 
5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater 
6. Financieel jaarverslag 2020: 

• A. Staat van Baten en Lasten 2020* 

• B. Staat van bezittingen en schulden (Balans) per 31-12-2020* 
7. Verslag van de kascontrolecommissie 2020 en vaststelling Financieel Jaarverslag 

2020 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2021 
9. Begroting 2021* 
10. Bestuur, samenstelling en rooster van aftreden 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Opmerkingen 

 
Daar is wel het een en ander bij op te merken. 
 
(1) en (2) spreken voor zich, maar (3) misschien niet. Over de ‘digitale’ jaarvergadering bent 
u geïnformeerd via de maandelijkse ledenbrief. Er is geen formeel verslag gemaakt van de 
‘niet’ gehouden vergadering. 
Het Jaarverslag van de secretaris (4) en de stukken die horen bij het Financieel Verslag over 
2020 (5) zijn als bijlage toegevoegd aan de e-mail waarmee u deze ledenbrief ontvangt. Alle 
stukken staan ook op de website, bij ‘Vereniging’ en dan onder ‘Jaarstukken’. 
 

 
Van de penningmeester 

 

Beste leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater   

Graag geef ik u een toelichting bij de jaarstukken en staat van baten en 

lasten over 2020 

 

De jaarrekening laat een (bruto) batig saldo zien van € 965,30. Overeenkomstig 

ons beleid is dat voor 1/3 toegedeeld aan de Voorziening Stadsmuseum en voor 

1/3 aan de Voorziening Aankoop. Het derde 1/3 deel is het overschot 2020 en 

staat als (netto) batig saldo in de jaarrekening. 
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Het bruto batig saldo bedraagt € 965,30. Ten opzichte van de begroting is dit 

een negatieve afwijking van € 884,70, 

 

De Covid-19 crisis, in de volksmond Coronapandemie, is beperkt merkbaar als 

oorzaak van de afwijkingen ten opzichte van de begroting. 

Hoewel er is het verslagjaar minder uitgaven zijn geweest, is met name de 

ontwikkeling van de nieuwe website als grootste oorzaak voor het lagere batig 

saldo dan voorzien in de begroting, aan te wijzen. 

Daarnaast is er veel tijd en zijn er veel kosten besteed aan inrichten van een 

nieuwe tentoonstelling in het Stadsmuseum. Nieuw beeldmateriaal, nieuw 

inlijsten, nieuwe passe-partouts, et cetera. Dit staat in de Jaarrekening onder 

de kop ‘restauratiewerk’.  

Het bestuur heeft besloten, met name vanwege het niet kunnen uitvoeren van 

directe diensten ten behoeve van de leden, extra te investeren in de indirecte 

diensten. Het actualiseren van het Stadsmuseum en de digitale dienstverlening 

zullen op termijn de Vereniging en dus de leden weer ten goede komen. 

Aan de batenkant is gelukkig te constateren dat, behoudens natuurlijk verloop, 

de inkomsten uit de contributies op peil blijven en na de contributieronde over 

2021 kunnen we vaststellen dat ook voor 2021 de contributie-inkomsten niet al 

te veel veranderen. 

De extra kosten met betrekking tot de uitgave van “Oude Waarden” worden 

deels gecompenseerd doordat het ‘Comité 4 en 5 mei’ een deel van deze kosten in 

het herdenkingsjaar 75 jaar Tweede Wereldoorlog, voor haar rekening heeft 

genomen. 

Al met al is er voor het jaar 2020 dus nog een overschot gebleven. 

Voor het jaar 2021 is voorzicht begroot gezien de voortdurende Covid-19 crisis. 

Wij verwachten een klein batig saldo. Ook voor 2021 zal er weer worden 

geïnvesteerd in de digitale dienstverlening, waarbij opgemerkt moet worden dat 

de bestedingsruimte beperkt is en dat wij steeds weer zullen proberen via 

subsidies en/of sponsoring de uitgaven te dekken. 

Wanneer de ALV instemt met de voorgestelde bestemming van de resultaten, zal 

het eigen vermogen met ruim € 321,80 toenemen. 

 

André de Groot, penningmeester  
 
 
Kascommissie 

 
De heren van de Kascommissie, Wim van Rooyen en Ton Spaan, moeten nog hun licht laten 
schijnen over de financiële handel en wandel van de Vereniging. Dat heeft onder de 
coronamaatregelen wat meer voeten in de aarde dan gewoonlijk. Hun bevindingen (7) 
worden zodra dat mogelijk is, op de website gepubliceerd. Een nieuwe kascommissie 
benoemen (8) doen we wel in september.  
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Bestuurssamenstelling 

 
Bij (10) hebben we wel een stevige mededeling:  
Twee bestuursleden zijn aan de beurt om af te treden. En allebei stellen ze zich NIET  
herkiesbaar. Het zijn:  
Ans Dionisius na 14 jaar met diverse bestuurlijke taken en Gé de Gunst na 10 jaar 
secretariaat. 
Er komt dus ruimte voor actieve ambitieuze nieuwe bestuursleden.   
 
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden ter vervulling van de 
vacatures die ontstaan door het niet-herkiesbaar zijn van Ans Dionisius en Gé de 
Gunst. Het bestuur heeft hun gevraagd in afwachting van een resultaat de lopende 
zaken te blijven behartigen. 
   

 
Procedure 

 
Dan, als een soort voorlopige vergadering: 
 
Het bestuur stelt u allen graag in de gelegenheid om op de stukken te reageren. 
Heeft u een vraag, een opmerking, een aanvulling, een tip,  
of bent u of kent u iemand die wel bestuurslid zou willen worden, laat het s.v.p. weten aan de 
secretaris.  
U krijgt zeker een reactie van ons. 
 

 
Contributie 

 
De contributienota 2021 is eind januari verstuurd aan u allen. Velen hebben daar al op 
gereageerd. Half maart is een herinnering gestuurd aan 63 leden. Ook daar hebben velen 
van hen op gereageerd. Dank daarvoor. 
U nog niet? Even vergeten? Wilt u dan nu uw bijdrage voor 2021 overmaken?  
Ook daarvoor dan hartelijk dank. 
 

 
Oude Hollandse Waterlinie 

 
De Stichting Oude Hollandse Waterline houdt elk jaar een fotowedstrijd. Ook nu weer. Hier is 
hun bericht hierover. Voor alle details verwijzen we u naar de website 
www.oudehollandsewatwerlinie.nl.  
  

Ik wil u er graag op wijzen dat de Stichting Oude Hollandse Waterlinie dit jaar weer 

een fotowedstrijd organiseert. Het thema is: 'Ode aan het landschap van de Oude 

Hollandse Waterlinie'. Voor het gebied zie bijgevoegd kaartje. 

Deelnemers kunnen maximaal drie foto's inzenden tot uiterlijk vrijdag 24 september 

2021 naar: contact@ohwl.nl 

Foto's moeten genomen zijn in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie, mogen niet 

ouder zijn dan twee jaar en moeten minimaal 1,5 MB groot zijn. 

Voor meer informatie zie het persbericht. 

 

Ik wil u vragen of aandacht wilt geven aan deze fotowedstrijd. 

 

mailto:contact@ohwl.nl
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Met vriendelijke groet, 

Martien Bakhuizen 

Projectleider Fotowedstrijd 2021 

m.bakhuizen@ohwl.nl 06-12846689 

 

 
Oude Waarden 

 
Wij verwachten in april een volgende ‘Oude Waarden’ (nummer 33) uit te brengen. Houdt u 
uw brievenbus in de gaten? 
 

 
Sponsoren 

 

 
 

Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen aan 
het tot stand brengen en in stand houden van ons Stadsmuseum. 

 Speciaal te vermelden is natuurlijk de touch table die er zonder onze sponsoren niet zou zijn 
geweest. 

 
HARTELIJK DANK aan al onze sponsoren. 

 

 
 
Slot: 
 
 
Welaan, sterkte allemaal met het voorzichtig zijn. En hopelijk gezond zijn en blijven.  
Het Bestuur wenst u allemaal van harte de best mogelijke gezondheid toe. 
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Gé de Gunst, secretaris 
 
 

mailto:m.bakhuizen@ohwl.nl

