Jaarverslag van de secretaris 2016
Wisselingen in het bestuur
In 2016 trad de nieuwe voorzitter in functie en dat leverde lange vergaderingen op met een veelvoud aan
onderwerpen. In de loop van 2016 ontstond een planning die ook haalbaar is. U wordt nog nader geïnformeerd.
Door de wisselingen in het bestuur nam uw secretaris ook taken op zich bij de redactie en mevrouw Karine van
Drunen nam de ledenadministratie over van de vertrekkende voorzitter. Zij is hier enthousiast mee aan de gang
gegaan en heeft ook in overleg met de penningmeester leden benaderd over de contributiebetaling.
Het betaalgedrag blijft altijd punt van zorg en aandacht voor het bestuur.
Waardevol, u bood ons hulp aan
In 2016 verzorgden wij opnieuw zelf de verspreiding van Mededelingen. Het voltallige bestuur zorgde voor het
inpakken van de Mededelingen en daarna ook voor het rondbrengen in de plaatsen in onze regio. Leuk om te
melden is dat een aantal van u ons hulp aanbood bij het bezorgen en daar zijn we u zeer erkentelijk voor. We
hebben nu bezorgers in Buurmalsen, Tricht en in Geldermalsen.
Ook zijn wij blij met de inzet van de vrijwilligers in onze kringbibliotheek. De heren Molthof en van de Anker zijn
daar al jaren trouw “aan het werk”. Een bezoek is altijd leuk! Er is zoveel te zien, te lezen en te lenen!
Voor het bijhouden van de website maken wij dankbaar gebruik van de inzet van de heer Jan-Willem van Schaik.
ANBI-erkenning
Uw kring is ANBI erkend. Dit houdt in dat wij een algemeen nut beogende instelling zijn. Dit maakt het makkelijk
om giften aan ons weer van de belasting af te trekken. Wel heeft de belastingdienst de eisen aanzienlijk
aangescherpt. Daarom presenteren wij vanaf 2014 opeens veel meer van ons werk op de website. U kunt daar onder
andere de notulen lezen van onze bestuursvergaderingen. Het bijhouden van de website is wel een aandachtspunt
voor mij als secretaris. We lopen dus wel behoorlijk achter. Hier wordt aan gewerkt.
Algemeen
Helaas kenmerkt ook het jaar 2016 zich wederom door een terugloop in het ledenaantal. Een aantal leden overleed,
maar een aantal beëindigde zelf het lidmaatschap. Wij proberen op een aantal manieren toch weer geïnteresseerde
mensen als lid aan onze kring te binden. Zo hebben wij bijvoorbeeld het cadeau-lidmaatschap geïntroduceerd. U
kunt voor 18 euro iemand voor 1 jaar lid maken van de kring. Gelukkig dit jaar ook wat nieuwe leden, maar het
saldo is nog steeds negatief.
Facebook
https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/. Hier vindt u de kring op Facebook. Zo probeert
ondergetekende u ook eens bij te praten via social media. Dit is natuurlijk wel iets dat leeft in de wereld en het
werd dan ook tijd om als Kring mee te doen. Uiteraard geldt hiervoor: wordt lid (het kost u niets) en praat gerust
met ons mee. U mag ook zelf stukken plaatsen, dat is echt geen enkel probleem. In 2017 nemen we dit initiatief
mee met onze visiebepaling ten aanzien van de website in samenwerking met andere initiatieven.
Bestuur
Het bestuur bestond einde verslagjaar uit 6 personen. Dat zijn de heer Vic Asselberghs (voorzitter), mevrouw Ria
Mink-Gijzen (secretaris en redactie Mededelingen), de heer Gert Timmerman (penningmeester), mevrouw Liet van
Gellicum (nieuwsbrief en lezingen), de heer Arjen Swets (bibliotheek en publiciteit) en Mevrouw Karine van
Drunen (ledenadministratie). Het bestuur kwam in 2016 vijf keer bijeen. De aandacht ging vooral uit naar
visiebepaling, financiële zaken / bezuinigingen en de organisatie van de lezingen en de excursies.
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Mededelingen
De redactie van Mededelingen bestond dit jaar uit de heer Arthur Hanselman, de heer Gert de Kruijff, mevrouw
Anke ten Berge (tot en met maart 2016) en mevrouw Ria Mink-Gijzen (vanaf september 2016). In de
jaarvergadering van maart 2016 verliet mevrouw Anke ten Berge de redactie en zij werd in de loop van het jaar
opgevolgd door mevrouw Ria Mink-Gijzen. De redactie verzorgde een drietal nummers, al weer de 44ste jaargang
van onze Mededelingen. Totaal werden er in 2016 81 pagina's gevuld met lezenswaardige artikelen. Onze auteurs
waren in 2016: de heer Arthur Eerelman-Hanselman, mevrouw Martine Eerelman-Hanselman, de heer Henk
Fonteyn (Vrij Vertaald), de heer Gert Timmerman, de heer Gert de Kruijff, de heer Paul van Mook, de heer Fons
Verstegen, de heer Ton van Berkel, mevrouw Ria Mink-Gijzen, de heer Martin IJzerman en de heer Arthur
Hanselman.
Voor onze Mededelingen is de redactie altijd op zoek naar kopij. Neemt u gerust contact met ze op, ook als u een
idee heeft voor een artikel. U hoeft daarvoor zelf geen schrijver te zijn, de redactie kan u altijd helpen bij het maken
van een artikel. Voor de rubriek “wat de aandacht trok in andere bladen” zoeken we nog een vrijwilliger.
Lezingen
Er zijn in 2016 een zevental lezingen gehouden. Gemiddeld werden de lezingen bezocht door 30 personen. Wij
proberen iedere keer een goede, interessante spreker te regelen. Maar als u zelf eens iemand kent die een lezing zou
kunnen houden, geeft u de naam gerust door aan ons bestuurslid mevrouw Liet van Gellicum.
Dit jaar verzorgden wij twee keer samen met een andere organisatie een lezing. Dat is ons goed bevallen en hier
willen we zeker mee doorgaan.
Datum
26 januari 2016
15 februari 2016

Spreker(s)
Pieter de Jong
Emile ten Broeke

22 maart 2016

Ria Mink-Gijzen

8 september 2016

Hans Saan en Hans Beringen

7 oktober 2016

Arthur Hanselman, Louis van
Oort, Martine Hanselman en Ria
Mink-Gijzen

11 oktober 2016
15 november 2016

Martin IJzerman
Jacqueline van Rijn

Onderwerp
De Spaanse griep
Romeinse vondsten in
Hondsgemet (Meteren)
Dick van de Vendel, afscheid van
de voorzitter
Jeroen Bosch (samen met de
Historische Commissie kerken
Deil en Enspijk)
Historisch café (samen met
www.geschiedenisgeldermalsen.nl,
cultureel café Geldermalsen en
Regionaal Archief Rivierenland)
Armenzorg in Buurmalsen
Steenfabrieken rivierengebied

Excursie
De geplande mini-excursie met een wandeling door het Geofort heeft in het voorjaar geen doorgang gevonden.
Kennelijk is een wandelexcursie niet populair, want dit was al de 2e voorjaarsexcursie op rij die niet door kan gaan.
Er waren dus te weinig opgaves en wij waren genoodzaakt de excursie niet door te laten gaan. In het najaar
organiseerden wij geen excursie. De overdracht van het programma voor het najaar van 2016 verliep door
onverwachtse ziekte van de heer van de Vendel niet optimaal, maar daar kon verder niemand iets aan doen.
Bibliotheek
Bibliothecaris de heer Ben Molthoff en zijn collega de heer Wim van den Anker zorgden weer voor de uitleen en
het inboeken van nieuwe aanwinsten. Elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand tussen 14.00 uur en 15.30 uur
kunt u de bibliotheek bezoeken in het gemeentehuis van Geldermalsen. In 2016 is verder gegaan met de invoer van
de database in een nieuwe beschrijfmodule. De volgende stap is de presentatie van de database op www.hkwb.nl.
Vanuit het bestuur is de heer Arjen Swets betrokken bij de bibliotheek.
Tabula
Onder de titel “Betuws Mengelwerk, vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het Rivierengebied verscheen het
zeventiende jaarboek in de Terugblikreeks van de Stichting Tabula Batavorum. De heer Cor van Heuckelum
schreef een zeer lezenswaardig artikel over de bewogen geschiedenis van het Kamp van Neerijnen.
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Externe vertegenwoordiging
De Kring nam deel in het bestuur van de Stichting Tabula Batavorum (de heer Arjen Swets) en in het bestuur van
de Vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland (de heer Dick van de Vendel). De heer Gert Timmerman is
betrokken bij het opzetten van de Henriëtte de Wolf stichting.
Mevrouw Ria Mink-Gijzen
Secretaris
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