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NIEUWSBRIEF (augustus 2021)
1. Uitslag jaarvergadering
2. Schenkingen
3. Jubileumavond
UITSLAG JAARVERGADERING
De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV), welke dit jaar schriftelijk plaats heeft gevonden, is
maandag 2 augustus afgerond.
41 leden hebben hun stembiljet retour gezonden, niet een was blanco of negatief.
Nu alle nanciële zaken goedgekeurd zijn door de kascontrolecommissie en er verder geen
bezwaren meer zijn ingediend, kunnen alle stukken voor akkoord verklaard en de nitief
ondertekend worden.
In de kascontrolecommissie voor 2022 blijft M. Blokland aan, aangevuld met Nico de Wit.
Twee leden, t.w. Miranda Visser en René Ligthart hebben zich aangemeld als reserve, waarvoor
onze dank.
Een ander lid heeft aangegeven interesse te hebben voor een bestuursfunctie. Hier zijn wij blij
mee en met hem zullen wij binnenkort contact opnemen.
Namens het bestuur hartelijk dank voor uw medewerking en wij hopen dat er volgend jaar weer
fysiek een jaarvergadering kan worden gehouden.

SCHENKINGEN
Van de volgende personen mochten wij ontvangen:
Van H.J. Visser, Oosterhout:
- Een 5-tal boekjes over Sliedrecht en een aantal oude periodieken
Van Gerda Brouwer namens het bestuur van de Vrouwen van Nu:
- Notulenboek Vrouwen van Nu van 1954-1971
- 1 voorzittershamer, een vlag en 2 tafelkleden
Van Ab van Gool:
- Op een stick lms en documentatie over de liniecrossers
Van de familie van Heukelum, Alblasserdam:
- Diverse boeken over Sliedrecht
Van Kees van der Sluijs:
- Oude foto’s en toebehoren, 2 Sliedrechtse variété optredens en een ansicht Middeldiepstraat.

Alle gevers zeggen wij hartelijk dank.
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JUBILEUMAVOND 40 JAAR HVS op DONDERDAGAVOND 30 SEPTEMBER 2021.
Toegang maximaal 150 personen.
IJs en weder dienende en in de hoop dat geen uitbreiding van corona besmetting zal gebeuren,
wordt de jubileumavond gehouden in de grote zaal van De Lockhorst. Overheidsmaatregelen
gebieden dat niet meer dan 150 personen aanwezig mogen zijn. Dit betekent dat u moet melden
of u wel of niet komt. Meer dan 150 personen zijn niet toegestaan. Vanaf nu tot uiterlijk 16
september 2021 moet u de antwoordstrook inleveren bij Peter Bons, voorzitter van de HVS.
Vol is vol!
Jubileumcadeau.
Of u aanwezig kunt zijn of niet: alle HVS leden ontvangen een jubileumcadeau, een
nieuw boek met uitleg over de straatnamen in Sliedrecht.
Als u niet naar de jubileumavond komt, wordt het boek thuis bezorgd.

Programma.
Over het jubileumprogramma het volgende. De zaal is 19.00 uur open en om 19.30 uur begint het.
Een welkomsttoespraak door de HVS-voorzitter Peter Bons, gevolgd door een felicitatie rede door
burgemeester mr. drs. Jan M. de Vries. Het verklarend straatnamenboek wordt gepresenteerd
door Wout van Rees, de samensteller van het boek. U krijgt een lm te zien met allerlei
hoogtepunten uit de 40-jarige historie van onze vereniging. Na de pauze volgt een spectaculair,
op Sliedrecht geïnspireerd, optreden van de Zandtovenaar!
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