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1. Jaarvergadering. 

U wordt hartelijk uitgenodigd om op donderdag 16 februari a.s. de 
jaarvergadering bij te wonen. Deze zal plaatsvinden in de zaal van het 
Griendencollege aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan 109. Aanvang 
19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staan de deuren wijd voor u open. De agenda 
voor deze avond is bij deze nieuwsbrief ingesloten. De eerste twee 
consumpties krijgt u op deze avond door ons aangeboden. De consumpties 
die u hierna nog wilt gebruiken kosten € 2.00 per glas/kopje. U kunt zowel 
contant als per pin betalen. De entree is voor leden gratis. Niet leden 
betalen € 2.50. Besluit u op deze avond lid van onze vereniging te worden, 
dan is ook voor u de entree gratis. Wij ontmoeten u graag op 16 februari 
a.s.. Het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de 
penningmeester krijgt u die avond live gepresenteerd; De notulen van de 
jaarvergadering van 2022 kunt u indien gewenst vooraf digitaal opvragen 
bij ina.verlaat@gmail.com  De jaarrekening 2022 kan digitaal opgevraagd 
worden bij John Guijs: jrgu47@hotmail.com Voorafgaand aan de 
vergadering zullen er tevens een aantal kopieën klaarliggen. Wilt u het 
huishoudelijk reglement voorafgaand aan de vergadering inzien dan kunt u 
dit digitaal opvragen bij Remco van de Ven: venremco@xs4all.nl  Ook van 
dit document zullen er een aantal kopieën bij de ingang van de zaal voor u 
klaarliggen. 
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2. Nieuwjaarsreceptie. 

Op vrijdagmiddag 6 januari jl. was de eerste HPS-activiteit van het pas 
begonnen jaar 2023. Onder het genot van een hapje en een drankje, 
ontmoeting en gezelligheid zijn we het nieuwe jaar goed begonnen. Zo’n 
70 tot 80 leden wisten die middag de weg naar het Sliedrechts Museum te 
vinden. Was het voor u, door omstandigheden, niet mogelijk om aanwezig 
te zijn op onze nieuwjaarsreceptie, dan wensen wij u vanaf deze plek een 
voorspoedig en gezond 2023 toe. 
    

3. Jaaroverzicht. 

Van velen hebben we al vernomen dat alle ledenavonden en andere 
activiteiten van de HVS voor 2023 al in de agenda staan genoteerd, maar 
voor wie de nieuwsbrief van afgelopen december heeft gemist, hierbij ons 
overzicht voor 2023: 

16 februari  : jaarvergadering + film over de watersnood. 

23 maart  : presentatie over de Merwedegijzelaars 

  door mevrouw Anja van der Starre. 

11 mei  : presentatie over de school in wijk B  

  door de heer Ad den Besten. 

24 juni  : baggerbraderie. 

9 september : braderie + Living Statues and Art Festival. 

16 september : dagreis HVS. 

12 oktober  : presentatie Ad van Liempt over de roaring fifties.  

    De vernieuwers van de jaren vijftig. 

16 november : Slierechs Aevendjie. 

23 november : vrijwilligersavond. 

4. Schenkingen. 

Dankbaar ontvingen wij van de erven van de heer C.H. (Cees) van den 
Berg diverse documenten, een schilderij, foto's, boeken en artikelen over 
Sliedrecht. Heel veel dank voor deze bijzondere veelomvattende 
schenking.
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