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Peter Bons stopt als voorzitter. 
In 2013 is Peter Bons aangetreden als interim voorzitter en vanaf 2015 als voorzitter. 
Inmiddels is Peter met pensioen en hij heeft intussen extra vrijwilligerswerk, ook 
buiten de HVS, op zich genomen. Overwegingen hebben ertoe geleid dat er een 
selectie in het vele vrijwilligerswerk gemaakt moest worden. Na bijna negen jaar 
voorzitter van de HVS te zijn geweest, beëindigde Peter deze taak op 19 oktober 2021 
aan het begin van een reguliere bestuursvergadering van de HVS. De overige 
bestuursleden van de HVS zijn van mening dat Peter altijd met volle overgave en 
toewijding zijn werk als voorzitter heeft uitgevoerd. We vinden het jammer dat hij 
deze functie per direct heeft neergelegd. 

Bestuursleden gezocht. 
Onder normale omstandigheden bestaat het bestuur van de HVS uit zeven personen. 
Op dit moment zijn dat er nog vijf. Dit zijn Ina van 't Verlaat, Jolanda Snel, John 
Guijs, Piet de Keizer en Remco van de Ven. De taken zijn als volgt verdeeld: Ina doet 
het secretariaat en de ledenadministratie, John treedt op als penningmeester, Piet 
functioneert als de 2e penningmeester plus nog een aantal andere zaken, Remco is 
van de PR-afdeling en externe relaties en Jolanda doet algemene zaken. Remco is op 
enig moment door het bestuur aangewezen als tweede voorzitter. In de HVS 
bestuursvergadering van 19 oktober 2021 heeft Remco laten weten dat hij de rol van 
HVS voorzitter liever niet op zich wil nemen. Maar iemand moet het wel doen. Voor 
een korte periode wil hij aantreden als interim voorzitter. Met als hoofdtaak, het 
vinden van een nieuwe HVS voorzitter in overleg met de andere bestuursleden. En 
uiteindelijk zullen de HVS leden worden gevraagd ermee in te stemmen.  
Waarom wil Remco geen voorzitter worden? Hij heeft al eerder laten weten dit niet te 
kunnen combineren met zijn andere vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij het Nationaal 
Baggermuseum. 
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Om het bestuur weer compleet te maken zijn wij op zoek naar twee nieuwe 
bestuursleden. Wanneer de geschiedenis van ons dorp u aan het hart gaat en het 
belangrijk voor u is dat deze levend blijft bij de jeugd en nieuwe dorpsbewoners, dan 
nodigen wij u hartelijk uit om de vrijgekomen stoel binnen ons bestuur weer met 
liefde en passie te vullen. Bent u geïnteresseerd  dan vragen wij u contact op te 
nemen met Ina van ’t Verlaat. U springt echt niet meteen in het diepe, ja of nee 
zeggen kan altijd nog.  
Het bestuur functioneert momenteel goed, maar de twee ontbrekende bestuursleden 
worden wel degelijk gemist. We zijn een bestuur met onderling prima 
verstandhoudingen. De HVS is een grote vriendenclub en het is gezellig om er af en 
toe tijd aan te besteden.  

Slierechs aevendjie. 
Voorzien op 25 november 2021, maar het komt te vervallen als gevolg van 
overheidsmaatregelen van 13 november tot en met 4 december 2021. Bijeenkomsen 
van de HVS vallen onder de noemer ‘evenementen’ en dienen om 18.00 uur afgelopen 
te zijn. Voor evenementen is een coronapas verplicht, anderhalve meter afstand 
houden en een vaste zitplaats. Deze maatregelen kunnen we niet handhaven, evenals 
bij de jaarlijkse bijeenkomst van actieve vrijwilligers op 2 december, deze bijeenkomst 
kan ook niet doorgaan. 

    
Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2022 vervalt. 
Vorig jaar kon de nieuwjaarsreceptie niet doorgaan. De coronamaatregelen waren te 
streng. Zeg maar gerust heel streng. In 2022 zou het mogelijk wel kunnen. Dat 
hoopten we, maar ga er maar van uit dat het in 2022 weer niet lukt. Het houden van 
de onderlinge afstand van anderhalve meter is niet uitvoerbaar. Stel dat de 
overheidsmaatregelen het wel toelaten, dan hoort u dat onmiddellijk. 

De bijeenkomsten van de Historische Vereniging Sliedrecht zijn gemoedelijk en 
gezellig. Des te meer vinden wij het jammer dat de hier genoemde evenementen niet 
kunnen doorgaan. Voor ieders veiligheid en gezondheid is dit noodzakelijk. 

Schenkingen. 
De openbare basisschool ‘De Wilgen’: 4 albums met schoolfoto’s uit de jaren 90. 

Kees van der Sluijs: Enkele foto’s en ansichtkaarten met Sliedrechtse dorpsgezichten, 
een diploma van de toneelvereniging ‘Onderling Genoegen’ en een krantenknipsel uit 
de Merwestreek van 18 febr. 1987. 

De heer Ekelmans: Kas- en onderhoudsboeken uit 1935-1939 van J. van der Vlies (in 
de jaren ’80 overgenomen door Heuff (zandhandel) te Gorkum. 

Joris van der Dool: diverse aktes. 

Arie Visser, Vogelenzang 53: Diverse Sliedrechtse boeken. 

Ab van Gool: boek Liniecrossers. 
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