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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, 30 september 2021 
 
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
 

 
HET NIEUWS VAN BEGIN OKTOBER  

 
Het Stadsmuseum 

 
‘Zorg door de eeuwen heen’ 

 
Met een flinke zwaai rolde zij de Verenigingsvlag van af het Stadhuisbordes naar 
beneden. En iemand deed daaronder het deurtje open. En toen was het zover:  
De tentoonstelling ‘Zorg in Oudewater door de eeuwen heen’ is open.  
En wie was ‘zij’? Mevrouw Joyce Jacobs, directeur van Woon- en Zorgcentrum De 
Wulverhorst, had vlak daarvoor in de Raadszaal een enthousiaste toespraak gehouden over 
de Zorg in Oudewater en over de relatie van De Wulverhorst met de stad. Allemaal ook in 
het teken van de viering van 50 jaar Wulverhorst in de eerste week van oktober. 
Wij feliciteren De Wulverhorst van harte met dit jubileum. 
 
Het Stadsmuseumseizoen 2021 is die dag dan ook eindelijk gestart. Eindelijk, het was 
ondertussen al wel 4 september 2021. En de planning was april 2020. Maar ja, die pandemie 
hè.   
Die zaterdag 4 september waren er 47 bezoekers, de zondag daarna 38. En op Open 
Monumentendag 186. Voor wie er nog niet geweest is: ook op zondag 3 oktober en de 
weekenden van 16/17 en 23/24 oktober is het Stadhuis en het Stadsmuseum open. De 
precieze tijden staat in de Jaarprogrammatabel. 
 
En voor wie het was vergeten: 
De Geschiedkundige Vereniging heeft de gezondheidszorg in Oudewater in breder en 
historisch perspectief geplaatst. We gaan terug tot in de 16e eeuw met aandacht voor het 
Arm- of Sieckhuis en het Weeshuis. We komen dichterbij in de 19e en 20e eeuw met 
bijzonderheden over huisartsen en apothekers, het St. Franciscusgesticht, het St. 
Jacobsziekenhuis, de Schuylenburcht en uiteraard de Wulverhorst. Behalve veel 
fotomateriaal zijn er ook bijzondere objecten te zien: de originele babyweegschaal van de 
zuigelingenzorg, het kistje van Stadsdokter Van Praag en diverse medische instrumenten uit 
de praktijk van huisarts en apotheek. 
De kleine tentoonstelling over Oudewater in de Tweede Wereldoorlog hebben we 
gehandhaafd. En de permanente uitleg over het ontstaan van de Stad Oudewater is er 
uiteraard ook. 
En nu de Coronaregels voor museumbezoek zijn versoepeld, mogen we weer ‘onbeperkt’ 
bezoekers ontvangen. Ik schrijf onbeperkt tussen ‘ ’ omdat wij nog wel, net als voor de 
Coronaregels, te maken hebben met beperkingen vanwege de brand(on)veiligheid van het 
Stadhuis. Dat geldt met name het aantal personen dat tegelijk op de zolder aanwezig mag 
zijn. 
 

http://www.geschiedkundige/
mailto:info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
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Lezingen, de vorige 

 
Kijk eens, u ziet het goed. Een volle Tuinzaal in De Wulverhorst. Woensdag 22 september 
hadden we voor het eerst sinds februari 2020 weer een lezingavond. De heer Otto Beaujon 
(rechts op de foto) haalde voor ca. 60 belangstellenden herinneringen op aan de 
Koekenfabriek. Dat werd gewaardeerd, niet in het minst door aanwezige bewoners van de 
Wulverhorst. 
 
Daarna hadden we onze uitgestelde jaarvergadering. Het verslag daarvan vindt u aan het 
einde van deze ledenbrief. 
 

 
 
Lezingen, de volgende 

 
De volgende lezing staat gepland voor donderdag 14 oktober, ook weer in de Tuinzaal van 
de Wulverhorst. Ook weer om 20.00 uur. Dan spreekt de heer Jaap Schoof over 

 
De Watersnoodramp van 1 februari 1953 

 
Hij leidt zijn lezing zelf in: 
 
“Mijn verhaal zal gaan over de oorzaken van deze catastrofe, over de gevolgen en wat we 
eraan gedaan hebben, maar ook wat we kunnen verwachten in de toekomst. 
Ik gebruik fotomateriaal uit het archief van het Watersnoodmuseum, maar ook filmpjes van 
het Oral Historie project van het museum met meer dan 300 verhalen, dat ik heb opgezet, 
waarin mensen vertellen over wat er met hen is gebeurd, of hoe ze het hebben ervaren. Hoe 
mensen werden gered en opgevangen. Over mijn ervaring op een Zeeuwse boerderij tijdens 
deze ramp. 
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Het zal gaan over de hulp die vanuit het gehele land werd geboden en georganiseerd, maar 
ook van de hele wereld werd geboden door goederen te sturen en financiële bijdragen. Maar 
ook over de hulp, ook uit deze regio, van “moddermeisjes’, van duizenden vrijwilligers die 
zich, goed bedoeld maar niet altijd bruikbaar, aanmelden. Eensgezind zette men de 
schouders onder de hulp die nodig was. Al op dinsdag werden kleding inzamelingen 
stopgezet, er moest onderdak komen voor 72.000 evacués. 
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Militairen uit ons land en andere landen kwamen te hulp en ook helikopters en dukw’s uit het 
buitenland. 
Als iedereen gered is komen de dijkdichtingen aan bod: van het simpel met een zinkstuk en 
klei tot het gebruik van de, uit Engeland afkomstige, caissons waarin nu het museum is 
gevestigd. Gemaakt voor vrede, gebruikt voor veiligheid en nu voor de herinneringen! 
 

 

 
 

 
 

 
De watersnoodramp bracht grote veranderingen in het leven van de mensen. De hele 
samenleving veranderde, maar nergens zo snel als de totale metamorfose in het 
rampgebied: in het landschap maar ook in de woningen. 
De Deltawerken boden veiligheid, maar was dat de juiste oplossing voor natuur en 
samenleving? Was dit wat Johan van Veen in 1937 voor ogen had met zijn plan? Hoe kijken 
we daar nu tegenaan? 
 
En nu komt de klimaatverandering op ons af, hoelang zijn we veilig? Wat kunnen of moeten 
we doen om ook voor onze kleinkinderen een veilig bestaan mogelijk te maken? 
Bewustwording dat het (n)ooit weer gebeurt? 
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De heer Jaap Schoof is oprichter en oud-directeur van het Watersnoodmuseum in 
Ouwerkerk. Het museum is gevestigd in de caissons die in november 1953 zijn gebruikt bij 
de sluiting van het laatste stroomgat in de Zeeuwse dijken. 
 

 
 

 
 
 
Jaarprogramma 2021 

2021 Activiteit Plaats 

Zondag 3 
oktober * 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur met 
tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Donderdag 14 
oktober 
20.00 uur 

Lezing; “De Watersnoodramp” door de heer Jaap 
Schoof 

De Wulverhorst, Tuinzaal 

Zaterdag 16 en 
zondag 17 
oktober 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Zaterdag 23 en 
zondag 24 
oktober 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Woensdag 17 
november 
20.00 uur 

Lezing: “Godfried Bomans” door de heer Gé Vaartjes De Rank 

december Geen activiteit  

*Zaterdag 2 oktober is het Stadhuis niet beschikbaar  
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Herhaalde berichten: maar niet onbelangrijk  ! 

 
Gastvrouwen en gastheren 
Als ons Stadsmuseum open is, dan zijn er drie gastvrouwen en/of gastheren actief. Een op 
de museumzolder zelf, een op de verdieping van Raadszaal en van Trouwzaal met daar 
natuurlijk Het Schilderij en tenslotte een in de kelder. De laatste is de eerste die de bezoeker 
ontvangt en wegwijs maakt. 
Er is ruimte voor nieuwe gastvrouwen en gastheren. Heeft u er al eens aan gedacht om dat 
een keer te doen? Het is een leuke en gezellige bezigheid. 
Opgeven kan bij mw. Gerrie van Roon, 0348-56 4458, 06-2454 5103 of 
pigeltje@hotmail.com 
 
Bestuur 
Vanaf de verzending van de stukken voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 
2020, in maart van dit jaar, zijn twee bestuursleden, Ans Dionisius en Gé de Gunst, 
aftredend. Demissionair, zeg maar.  
Dus:  
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Ans Dionisius en Gé de Gunst doen nog wel hun lopende zaken, maar zij kijken wel uit naar 
nieuwe bestuursleden. 
Voor wie dit leest, voor zijn of haar familie, vrienden, bekenden, buren of wie dan ook: is dat 
niet iets voor U? 
 
Redactie Oude Waarden 
Er is ruimte voor nieuwe leden op de redactie. 
Informeer eens bij de eindredacteur. U kent hem wel. Hij is ook al een tijdje secretaris van de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater. 
 

 
 
Berichten van derden 
 

 
De werkgroep Herman de Man stuurt ons het volgende bericht (integraal overgenomen): 
Van: Lyanne de Laat  
Verzonden: zondag 13 september 2020 22:12 
Aan:  
Onderwerp: 25 okt. a.s. Vertelvoorstelling Het Wassende Water van Herman de Man 

 
Beste dames en heren, 
 
Op 16 juli was de brainstormbijeenkomst voor de week/weekend/maand van Herman de Man. Op 20 
juli hebben we u de presentatie toegezonden, aangevuld met de ideeën die op 16 juli de revue 
gepasseerd zijn. In diezelfde mail hebben we u laten weten dat op zondagmiddag 25 oktober Gerda 
Hoogendijk de vertelvoorstelling Het Wassende Water brengt tijdens het Verhalencafé in Theater 
Concordia, Concordiaplein in Haastrecht. 
 
Het Verhalencafé is een initiatief van de Verhalencompagnie. Het programma bestaat uit een open 
podium voor de pauze, waar rijpe en groene vertellers 10 minuten de gelegenheid krijgen om 
zijn/haar verhaal te vertellen. Na de pauze is er een voorstelling van een (semi) professionele 
verhalenverteller. En dat is op 25 oktober Gerda Hoogendijk met Het Wassende Water, 
https://verhalencompagnie.nl/event/verhalencafe-2/.  
 

mailto:pigeltje@hotmail.com
https://verhalencompagnie.nl/event/verhalencafe-2/
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Het Verhalencafé wordt coronaproof georganiseerd. Er zijn zitjes op anderhalve meter. De 
Verhalencompagnie laat maximaal 45 bezoekers toe. 
Misschien vindt u het leuk om naar het Verhalencafé te gaan. Reserveren is verplicht en kan via de 
website van de Verhalencompagnie, https://verhalencompagnie.nl/kaarten-verhalencafe/.   
Enkele van u hadden ons in juli al te kennen gegeven graag te willen komen naar de 
vertelvoorstelling van Het Wassende Water. Reserveren kon toen nog niet, maar nu dus wel. Heeft u 
interesse, dan adviseren wij u om op korte termijn te reserveren. Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar. 
De kosten bestaan uit een bijdrage in de hoge hoed. 
 
Graag tot ziens op 25 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
organisatie Herman de Manweekenden 
 
Lyanne de Laat,  
T 06-300 130 37, E ll.merla@planet.nl 
Gerda Hoogendijk,  
T 06-381 382 52, E gerdahoogendijk@gmail.com  

   
 

 
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 begunstigers niet zou 

zijn geweest. 
 

 
 
 

HARTELIJK DANK aan al onze begunstigers. 
 

 

https://verhalencompagnie.nl/kaarten-verhalencafe/
mailto:ll.merla@planet.nl
mailto:gerdahoogendijk@gmail.com
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Slot: 
Welaan, het bestuur wenst u allen een goede herfst toe.  
En een hartelijk tot ziens bij onze activiteiten. 
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Gé de Gunst, (waarnemend) secretaris 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2020 

 
Hieronder treft u aan het verslag van de Algemene Ledenvergadering annex de 
Jaarvergadering over 2020 van 22 september 2021. 
 

 
 
 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater 

Telefoon: 06-22140752 

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl  

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl 

 

 

 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020  
Gehouden op 22 september 2021 in de Tuinzaal van Woon- en Zorgcentrum De 
Wulverhorst na afloop van de lezing over “De Koekenfabriek” door de heer Otto 
Beaujon. 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter, mw. Nell van Gool – van Liessum, opent de vergadering en heet de aanwezige leden 
hartelijk welkom.  
29 leden hebben de presentielijst getekend. Maar de lijst blijkt niet de hele zaal rond te zijn geweest. 
De secretaris schat dat er ca. 40 leden aanwezig waren. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Marc Croes, Piet Smits en Ad Sille. 
De voorgestelde agenda wordt ongewijzigd aanvaard. 
 
 

2. Mededelingen  
De voorzitter memoreert de bijzondere omstandigheden van de afgelopen periode. Het uitstellen van 
de Algemene Ledenvergadering die gepland was voor 12 maart 2020 bleek achteraf de eerste van 
een lange reeks ‘Corona-afgelastingen’. 
Veel is afgelast moeten worden, zoals lezingavonden en de meerdaagse reis en de kleine en de grote 
excursie. 
Veel is wel doorgegaan, veelal op de achtergrond. Er is een nieuwe tentoonstelling ingericht, er is een 
audiotour door Stadhuis en tentoonstelling gemaakt, er is een extra leuning gerealiseerd bij de 

http://www.geschiedkundige/
mailto:info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
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stadhuistrap: van echt Oudewaters touw. En de herdenking van de Oudewaterse Moord is ook 
doorgegaan, onder de beperkende voorwaarden van het anti-corona-beleid van de overheid. En 
tenslotte, ook de Open Monumentendag is, in afgeslankte vorm, doorgegaan.  
En nu, vandaag is pas weer voor het eerst een fysieke bijeenkomst. De Tuinzaal van de Wulverhorst 
blijkt zeer geschikt om onder nog steeds geldende Coronabeperkingen toch bijeen te zijn. 
 
De voorzitter spreekt haar grote waardering uit voor allen die op welke manier dan ook hebben 
bijgedragen aan de uitvoering van de zichtbare en misschien onzichtbare activiteiten van onze 
Vereniging in de afgelopen periode. 
 
De voorzitter vraagt aandacht en een ogenblik stilte voor de leden die sinds de vorige 
ledenvergadering (28 maart 2019) zijn overleden: 
1 dhr. den Boon, Westsingel, 4-7-19 
2 dhr. Theo Pollemans, C. Valeriusstraat, 23-7-19, ERELID 
3 mw. Van de Berg, Waardsedijk, augustus 2019 
4 hr. Dick Hakenkruger, Strengen, 26-8-19 
5 hr. Adrie Stijnman, 8-10-19 
6 mw. Jennifer Wagemaker, Oude Hekendorperweg, 2020 
7 hr. Peter Kaijen, Dijkveld, 30-3-20 
8 hr. Jacques Zanen, Leeuweringerstraat, 5-6-20, ERELID 
9 hr. Bert van Leusden, Strengen, 14-7-20 
10 hr. Leo Morsink, Joostenplein, 12-10-20 
11 mw. Hanneke Haverkamp, Havenstraat, 3-4-21 
12 hr. Rob Meijer, Noord IJsselkade, 8-9-21 

 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019  
Deze vergadering zou op 12 maart 2020 zijn gehouden ware het niet dat toen de Coronapandemie in 
Nederland op gang kwam. Van uitstel kwam een vreemdsoortig afstel. De vergadering is min of meer 
digitaal gehouden. In de ledenbrief van november 2020 zijn alle stukken en voorstellen gedaan, met 
als procedurevoorstel: ‘wie zwijgt stemt toe’. In de ledenbrief december 2020 is verslag uitgebracht 
over de binnengekomen reacties. Op deze wijze zijn alle voorstellen van het bestuur aanvaard. 

 
4. Secretarieel jaarverslag 2020 
Onder de titel: “Een jaar van nix” heeft de secretaris verslag uitgebracht over wat er allemaal niet en 
wat er ondanks de Coronapandemie toch nog wel is gebeurd in het verslagjaar. 
De vergadering neemt kennis van het jaarverslag en stelt het verslag ongewijzigd vast onder 
dankzegging aan de steller. 

 
5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater 
De Coördinator Steungroep Stadsmuseum, Gerard van Roon, vertelt over de activiteiten van de 
Steungroep in de afgelopen periode.  
Het afbreken van de oude tentoonstelling; het bepalen van wat weg moet en wat als vast onderdeel 
mag blijven; wat nieuw gaat binnenkomen. Daar werd aanvankelijk voortvarend aan gewerkt door de 
‘vaste kern’: Wim Wit, Nettie Stoppelenburg, Peter den Hertog en de heer Sytze Ypma. Toen kwam 
Corona en zakte het tempo er wat uit. Daardoor werd er wel wat verdieping mogelijk Van de heren 
Henk Haverkamp, Sytze Ypma en Kees Meijerink zijn medische attributen ontvangen. Marc Croes 
kwam met het idee voor een digitale rondleiding of Audiotour. Deze is inmiddels in een proeffase 
beschikbaar. De heren Caio Haars en Herman van Eijk hadden nieuwe vondsten gedaan in de 
Oudewaterse gronden. En toen het Stadsmuseum dan toch open kon gaan, kwam de poetsploeg met 
o.a. mw. Jane Bonte de zolder en de tentoonstelling schoonmaken. 
Ook kwam de heer Wim Geurts met een uit de Lange Burchwalwerken veiliggestelde middeleeuwse 
fundering van een deel van het Gasthuis op de proppen. Deze opstelling, toen in de raadszaal, trok op 
Open Monumentendag veel belangstelling. De Steungroep denkt na over een goed plekje op de 
museumzolder. Uiteindelijk ging op 4 september het Stadsmuseum open en opende mevrouw Joyce 
Jacobs, directeur van De Wulverhorst, de nieuwe tentoonstelling ‘Zorg door de eeuwen heen’. 
Ten slotte doet Gerard van Roon een oproep: er is ruimte voor nieuwe gastvrouwen en gastheren. 
Mw. Marja Knotters heeft zich hiervoor al aangemeld. Het ‘team openen en sluiten’ (Gé de Gunst en 
Gerard van Roon) heeft al een kleine uitbreiding ondergaan met de komst van de heer Ton Bode. 
De vergadering neemt met waardering kennis van deze informatie van de Steungroep Stadsmuseum. 
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6. Financieel jaarverslag 2020  
De voorzitter stelt eerst de nieuwe penningmeester, de heer André de Groot, voor aan de vergadering. 

A Resultatenrekening 2020 
De penningmeester, de heer André de Groot, geeft een toelichting bij de cijfers. Het was natuurlijk een 
vreemd jaar door alle Corona-gerelateerde afgelastingen. Uitgaven voor activiteiten voor leden 
(lezingen) waren € 1800 minder dan begroot. Ter compensatie is er een extra Oude Waarden 
uitgegeven: overschrijding van € 700, die weer deels is gecompenseerd door een bijdrage van de 
Gemeente via het Comité 4 en 5 mei. Niet begroot was een forse uitgave van € 1200 voor het 
opknappen dan wel volledig vernieuwen van onze website. Al met al was er aan de uitgavenkant een 
begrotingsoverschot van €1400. Het batig saldo over 2020 bedroeg uiteindelijk € 965,40 waarvan een 
derde deel à € 321,80 is toegevoegd aan het vermogen. De andere derde delen respectievelijk aan 
Voorziening Aankoop en Voorziening Stadsmuseum.  

B Staat van bezittingen en schulden (balans) per 31 december 2020 
Het eigen vermogen (algemene reserve) van de Vereniging is aan het einde van 2020 € 29.046. De 
balans kent wel een paar aparte posten. Tot tweemaal toe is de Meerdaagse Excursie uitgesteld, 
terwijl er door leden wel aanbetalingen zijn gedaan. En de Vereniging is ook betalingsverplichtingen 
aangegaan met Historizon, de organisatie van de Meerdaagse excursie. Een en ander is 
boekhoudkundig verwerkt. 
De vergadering aanvaardt de toelichting en de uitleg en hecht met volle tevredenheid goedkeuring 
aan de beide stukken. 
 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 2020 
De heren Wim van Rooyen en Ton Spaan hebben de boeken ten huize van de penningmeester 
gecontroleerd. De commissie heeft de boekhouding in goede orde bevonden en heeft dit schriftelijk 
gerapporteerd aan de Algemene Ledenvergadering middels een brief aan het bestuur, die ter 
vergadering wordt voorgelezen.1 De heer van Rooyen merkt nog op dat het werk van de 
kascommissie zou worden vereenvoudigd als alle stukken op papier en vooraf ter beschikking zouden 
kunnen worden gesteld. De penningmeester legt uit dat hij onze boekhouding volledig digitaal voert, 
maar dat er mogelijkheden zijn in de richting van het verzoek. 
De penningmeester wordt bedankt voor zijn nauwgezette arbeid en het bestuur wordt decharge 
verleend voor het financiële gedeelte. 
Daarmee stelt de vergadering tevens de Resultatenrekening 2020 en de Staat van bezittingen en 
schulden (balans) per 31 december 2020 ongewijzigd vast. 
 

8. Benoeming kascontrolecommissie 2021 
De heer Wim van Rooyen treedt af. De heer Ton Spaan blijft aan. De voorzitter vraagt wie zich wil 
aanmelden als tweede lid Kascommissie 2021. Van de aanwezige leden voelt niemand zich 
geroepen. Daarmee bestaat de kascommissie 2021 vooralsnog uit de heer Ton Spaan en een 
vacature. 

 
9. Vaststelling begroting 2020 
Ook hier licht de penningmeester de voorgestelde begroting toe. De begroting wijkt weinig af van die 
voor 2019.De begroting sluit vrijwel neutraal: + € 76 
De vergadering stelt, de toelichting gehoord hebbende, de begroting ongewijzigd en met instemming 
vast. 

 
10. Bestuur, samenstelling en rooster van aftreden 
Volgens het rooster zijn Ans Dionisius- Overbeek en Gé de Gunst aftredend.  
Beiden hebben zich niet-herkiesbaar gesteld. Op verzoek van het bestuur blijven zij 
voorlopig de lopende zaken behartigen. 
Tot nu toe hebben zich geen kandidaten gemeld en heeft bestuur ook nog niemand bereid 
gevonden zich kandidaat te stellen. 
De voorzitter doet een dringend beroep op de aanwezige leden om mee te helpen zoeken 
naar bestuurskandidaten. 

 
1Deze brief wordt toegevoegd aan dit verslag.  
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De heer Jaap van der Laan is afgetreden als penningmeester maar wil lid blijven van het 
bestuur. Hij krijgt van de voorzitter een attentie als dank voor zijn vele jaren 
penningmeesterschap. De aftredende Ans Dionisius en Gé de Gunst krijgen een kleinere 
attentie, zij mogen immers nog even ‘genieten’ van hun demissionaire status.  
   
11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen vooraf schriftelijke ingediend. 
Ter vergadering heeft niemand een vraag. 

 
12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de 
aanwezigen voor hun inbreng. 

 
 
Oudewater, september 2021  

Gé de Gunst, secretaris 

 

* =  *  =  *  =  *  =  *  =  *  =  * 

BIJLAGE:  De brief van de kascommissie 

 

 

Verklaring van de kascommissie over 2020 
 

Ondergetekenden 

J.A. Spaan 

W. van Rooijen 

 

Verklaren hierbij, dat zij de boekingen/ bescheiden hebben gecontroleerd van de 

Geschiedkundige Vereniging Oudewater 

 

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening met een eigen 

vermogen per 31-12-2020 van € 29.045,88 en een positief resultaat over 2020 van €321,80, 

een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 

december 2020. 

 

Wij willen de leden van e Vereniging voorstellen om de penningmeester en het bestuur van de 

Geschiedkundige Vereniging Oudewater tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 

september 2021 decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid over 2020. 

 

Oudewater, 9 september 2021 

 

Was getekend, 

J.A. Spaan en W. van Rooijen. 

 

 


