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JAARVERGADERING UITGESTELD.
CONTRIBUTIE 2021.
SCHENKINGEN.
IN DE WEER…….
JAARVERGADERING UITGESTELD.
Het HVS-bestuur heeft eind januari besloten de jaarvergadering vooralsnog uit te stellen tot mei
2021. Begin maart zal het bestuur een nieuwe afweging maken waarbij de maatregelen van de
overheid een belangrijke rol spelen.
Wat staat er in de statuten?
Artikel 12, lid 2 luidt: “De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks voor 1 mei gehouden”.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 20 april 2020 een Tijdelijke Wet ingesteld inzake
covid-19. Artikel 6 van de Tijdelijke Wet stelt dat indien een fysieke jaarvergadering niet gehouden
kan worden, een elektronische (digitale) of schriftelijke jaarvergadering een alternatief kan zijn en
georganiseerd kan worden. Deze mogelijkheid heeft het HVS-bestuur 25 januari 2021 besproken en
afgewogen dat deze methode niet past bij het karakter van de HVS. Indien de overheid de covid-19
maatregelen vóór 1 mei 2021 zal versoepelen, dan houden we de jaarvergadering in mei 2021. Kan
dat niet, dan houden we de jaarvergadering later dit jaar zodat we elkaar weer persoonlijk kunnen
ontmoeten. In volgende nieuwsbrieven informeren wij u nader.
CONTRIBUTIE 2021.
Artikel 15, lid 1e luidt: “Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van de leden”.
Het HVS-bestuur heeft 25 januari 2021 besloten de contributie voor het jaar 2021 gelijk te houden
aan het besluit van de leden in de jaarvergadering van 13 februari 2020.
Contributie € 20,00 per jaar; inclusief een medegezinslid € 30,00 per jaar.
U wordt vriendelijk verzocht de contributie over te maken: NL55 RABO 0132 1263 54.
Graag met vermelding van uw postcode en huisnummer. Indien u de HVS-contributie per
incasso (automatisch) gaat betalen, let er op dat het juiste bedrag wordt overgemaakt.
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SCHENKINGEN.
Van de heer T. Versloot , een omlijste tekening van de watertoren.
Van mevrouw J. Boogaard, Twee kranten ‘De nieuwe Sliedrechtsche Courant’ uit 1930.
Van mevrouw A. de Zanger, Burg. Drijberplein 47, foto’s, brieven en een boek van architect Aart
Nieuwpoort.
Van de heer J.W. Versteeg, een luchtfoto.
Van de heer H. Wallaart, 2 fotoalbums.
Van mevrouw R. Bot – Kooyman, foto’s, krantenartikelen en diverse documenten.
Voor alle schenkingen zeggen wij de gevers heel hartelijk dank.
IN DE WEER...
Zoals elke maand, zijn we ook begin februari weer in de weer geweest met het samenstellen van de
HVS-nieuwsbrief. Een foto gemaakt van de hoge waterstand in de Sliedrechtse haven.
De hoogste waterstand was 6 februari 2021 om 05:45 uur. Eén meter meer dan normaal.
De foto is niet 's nachts gemaakt. Maar wel in de vroege zaterdagochtend even een foto gemaakt
vanaf de autosteiger. 't Was wel fris in m'n pyjama.
Rijkswaterstaat heeft de zaken goed geregeld om het bovenwater zo snel mogelijk richting zee te
lozen. Een derde van Nederland ligt beneden de zeespiegel. Het is daarom knap dat we in ons land
de waterhuishouding op orde hebben. Weet u trouwens dat bij een verwachte waterstand van 2,50
meter plus de gemeente zandzakken beschikbaar moet stellen voor de buitendijks gelegen
woningen? De laatste keer dat in Sliedrecht de Schuttevaerkade aan de haven onder water stond was
in de winter van 1995 op 1996.
De laatste jaren hebben we vaak kunnen vernemen dat de waterstanden extra laag zijn.
Binnenvaartschepen die van Rotterdam naar Bazel varen hebben hier mee te maken.
De waterstand op de Rijn is vaak zo laag dat de schepen slechts een halve lading kunnen vervoeren.
Soms nog wel minder. Vandaar dat de melding van een extra hoge waterstand nu opvalt.
Begin februari 2021 is deze nieuwsbrief samengesteld. De weersvoorspellingen op dat moment
luidden: regen en later sneeuw. Code rood. De sneeuw zou 10 tot 20 centimeter dik kunnen blijven
liggen en een aantal ijsdagen werden voorspeld. IJsdagen zijn dagen waarop de temperatuur
overdag niet boven de nul graden Celsius komt. Spannend. Muts, sjaal en handschoenen liggen
klaar.
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