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NIEUWSBRIEF (februari 2020) 

1. Jaarvergadering. 
2. Ledenavond. 
3. Vacature bestuur. 
4. Schenkingen. 
5. Betalen contributie 2019. 

1. Jaarvergadering: 
U wordt hartelijk uitgenodigd om op donderdag 13 februari a.s. de jaarvergadering bij 
te wonen, die plaats zal vinden in de zaal van het Griendencollege aan de Prof. 
Kam. Onneslaan 109. Aanvang 19.30 uur. De agenda voor deze avond vindt u 
hieronder. We ontmoeten u graag op 13 februari. 

Het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester krijgt 
u die avond live gepresenteerd. De notulen van de jaarvergadering van 2019 kunt u, 
indien gewenst, vooraf digitaal inzien of opvragen bij Ina van ’t Verlaat, tel. 0184 
771343. Er zullen ook een aantal exemplaren tijdens de jaarvergadering  klaarliggen 
die meegenomen kunnen worden. 

Agenda: 
1. Opening voorzitter; 
2. Mededelingen; 
3. Verslag jaarvergadering 21 februari 2019; 
4. Jaarverslag secretaris; 
5. Jaarverslag penningmeeester; 
6. Verslag kascommissie, bestaande uit de volgende personen: de heer Donk en mevrouw 

Batenburg met mevr. Nederlof als reservelid; 
7. Benoeming kascommissie; 
8. Begroting 2020; 
9. Bestuursverkiezing:  

Ina van ’t Verlaat is aftredend en stelt zich herkiesbaar; 
10.Rondvraag; 
11.Afsluiting huishoudelijk gedeelte; 
12. Pauze; 
13. Film ’De statige gang der rivier’ zal worden vertoond. 
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2. Ledenavond: 
De eerstkomende ledenavond staat gepland voor donderdag 12 maart a.s. De heer 
J. Boele zal ons een inkijkje geven in het leven van schrijver, schilder en tekenaar 
J.W. Ooms.  We kennen hem vooral als schrijver van streekromans. Deze romans 
hebben allemaal de Alblasserwaard als decor. Bovendien verschenen er cultuur-
historische uitgaven van zijn hand die ook veelal over de geschiedenis van de 
Alblasserwaard gaan.  

3. Vacature bestuur: 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wie neemt de handschoen op? 
Graag zouden wij als bestuur deze plaats weer opgevuld zien. Mocht u interesse 
hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij onze secretaresse Ina van ’t Verlaat: 
secretariaat@historie-sliedrecht.nl. 

4. Schenkingen: 
Van de heer Fred Stuij uit Sliedrecht: 
- 2 dozen met leerlingenkaarten van School 4, later de Jan Lighthartschool; deze 

lopen vanaf geboortejaar 1946. 
- Een bouwtekening van de verbouw van het pand van drogisterij Nederveen in de 

Kerkbuurt t/o Art en Flowers. 
- Een 16-tal fotoplaten, waaronder 10 fotoplaten van de begrafenis van 

zigeunerkoning Fernando in 1964. 
- 3 familie foto’s betreffende de familie Loomeijer. 
- Een enveloppe met revers-knoop, bonnen en stamkaarten uit de oorlog. 

Van mevrouw Snoek uit Raamsdonksveer: 
- Diverse ansichtkaarten van Sliedrecht. 
- Diverse documenten van de Christelijke Jonge meisjes vereniging. 

Van de heer Ton de Jager uit Sliedrecht:    
- Stafkaart van de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. 
- Keur van de Polder Sliedrecht. 
- Keur van de dijken van de Hoogheemraad van de Alblasserwaard met Arkel beneden 

de Zouwe. 

5. Betaling contributie 2019 
Bij controle van de boeken over het jaar 2019  constateerden we dat diverse leden hun 
contributie nog niet hebben betaald. Deze leden verzoeken wij vriendelijk per 
omgaande te betalen. 
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