Historische Vereniging Sliedrecht

NIEUWSBRIEF (juni 2021)
JAARVERGADERING (SCHRIFTELIJK AUGUSTUS).
40-JARIG JUBILEUM / VERSCHIJNING PERIODIEK.
SCHENKINGEN.
JAARVERGADERING.
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben wij tot heden (nog) niet kunnen houden.
Ten gevolge van de huidige beperkingen van samenkomsten, en omdat een aanzienlijk deel
van onze leden tot de risicogroep behoort, heeft het bestuur besloten geen fysieke ALV te
houden in het Griendencollege, maar daarvoor in de plaats een schriftelijke ALV 2021.
AGENDA SCHRIFTELIJKE JAARVERGADERING MAANDAG 2 AUGUSTUS.
1. jaarverslag 2020 van de secretaris
2. jaarverslag 2020 van de penningmeester (kort) en de begroting 2021.
3. verslag kascontrole commissie / benoeming nieuwe leden.
4. bestuursverkiezing, aftredend / herkiesbaar.
5. bijgevoegd stembiljet. (inleveren vóór 31 juli )
Bijgesloten vindt u bovenstaande verslagen, waarvan het financieel verslag alleen
een korte weergave is, alsmede de begroting voor 2021.
Een uitgebreider financieel verslag is op te vragen bij het secretariaat.
Voor de werkzaamheden, het financieel verslag en de begroting vragen wij u
het bestuur decharge te verlenen.
Verkiezing van bestuursleden: Piet de Keizer en Peter Bons zijn aftredend en herkiesbaar.
Hilde Amsing heeft zich teruggetrokken als kandidaat-bestuurslid, zij blijft wel beschikbaar
voor juridische zaken. Wij danken Hilde voor haar werkzaamheden.
Bij het bestuur is hierdoor wel weer een vacature ontstaan. Wie meldt zich aan?
Benoeming kascontrole commissie. Anneke Nederlof en Marius Blokland hebben dit jaar
de controle uitgevoerd. Anneke Nederlof is aftredend, Marius Blokland blijft, bijgestaan
door reserve-lid Nico de Wit. Wij zoeken dus een nieuw reserve-lid. Wie meldt zich aan?
U kunt uw akkoord en stem uitbrengen door het invullen van bijgesloten stembiljet.
Bij geen bericht vóór 31 juli 2021 gaan wij er vanuit dat u akkoord bent.
Voor andere vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot secretariaat@historie-sliedrecht.nl.
Wij hopen op uw welwillende medewerking en zullen de uitslag in een volgende
nieuwsbrief (augustus/september) bekend maken.
40-JARIG JUBILEUM HVS / VERSCHIJNING PERIODIEK.
We zijn voornemens het 40-jarig jubileum van de HVS te vieren op 30 september 2021.
Dit is precies de dag en datum waarop onze vereniging is opgericht.

Of dit feestelijke feit dan ook daadwerkelijk gevierd kan worden hangt helemaal af van de
ontwikkelingen rondom het Coronovirus en het versoepelen van alle maatregelen.
Als de omstandigheden het toelaten, bent u op donderdagavond 30 september van harte welkom
om dit jubileum met ons mee te vieren. Meer informatie hierover volgt in latere nieuwsbrieven.
Houdt u deze avond voor de zekerheid gereserveerd voor de HVS.
Mede hierdoor ontvangt u niet zoals gebruikelijk een periodiek in juli maar zal het een
jubileumuitgave worden die in september zal worden uitgebracht.
SCHENKINGEN.
Van de volgende personen mochten wij ontvangen:
Van mevrouw De Groen:
Verslagen van de jaarvergaderingen van de SDAP van 1935 t/m 1939 en van 1945 t/m 1946.
Een foto van de familie De Landgraaf.
Van de heer Jongeneel:
Een aantal kwetsbare kranten uit 1941.
Van de heer A. Baas:
Een nummerplaat van één van de arken uit de L. v.d. Wielstraat.
Een omschrijving van het zgn. "Lindenspel" ( overgewaaid uit Engeland).
Diverse oude brieven gericht aan mejuffrouw Griet, C300, Sliedrecht.
Diverse oude liedjes op papier.
Feestliederen t.g.v. een zilveren huwelijksfeest op 12 juni 1950 in het BVL gebouw.
Van de heer G. Lavooi:
Een aantal boeken over Sliedrecht en enkele pentekeningen van Sliedrecht.
Van mevrouw J. Bons:
- Diverse boeken, een getuigschrift van 100 jaar oud en een Sliedrechts kwartetspel.
Van de heer F. Stuij:
Foto’s van de families Blokland en Van Kekeren.
Van de heer J. Kwantes:
- Diverse boeken, o.a. van de bouw van de spoorbrug bij Baanhoek
Voor alle schenkingen zeggen wij de gevers heel hartelijk dank.
UNIEKE LUCHTFOTO’S VAN SLIEDRECHT EN OMGEVING.
Liefhebbers van het oude Sliedrecht opgelet! Begin juni verschijnt het luxe boek Dordrecht en de
Drechtsteden vanuit de Wolken. Met hierin 280 nooit eerder gepubliceerde luchtfoto’s van
fotograaf Bart Hofmeester, waarvan een deel in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw is
gemaakt boven Sliedrecht. Het levert een reeks bijzondere beelden op van het dorp zoals die
vandaag de dag niet meer kunnen worden gemaakt. Het resultaat ligt vanaf 7 juni in de
boekhandel en is ook te bestellen via webshops en www.watermerk.eu. Het werk telt 272 pagina’s,
280 foto’s en weegt 2 kilo. Prijs is 39,95 euro. EAN 9789078388241
De Rotterdamse fotograaf Bart Hofmeester (1921 - 2001) was één van de pioniers van de
commerciële luchtfotografie. Vanaf vliegveld Zestienhoven legden hij en zijn bedrijf AeroCamera
gedurende tientallen jaren Nederland van boven vast. Het archief van Hofmeester telt naar
schatting twee miljoen foto’s en is in het bezit is van Fotobureau Roel Dijkstra.
Luchtfotopionier Bart Hofmeester hing vanaf de jaren ’50 bijna dagelijks in het Nederlandse
luchtruim. Het luxe boek is een nostalgische vogelvlucht door de jaren heen. De wijken en steden
zijn apart ingedeeld en de foto’s zijn daarin chronologisch afgebeeld.
Een mooi cadeau voor vaderdag?
BIJLAGEN: Jaarstukken, en een stembiljet.

