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MAART 2021 
Geachte leden van onze Historische Kring, 

Een nieuw jaar en nog steeds corona. Dat konden 
we een jaar geleden nooit bedenken. Maar he-
laas is de situatie zoals die is en we moeten er als 
vereniging mee om leren gaan. Zoveel als moge-
lijk proberen we door te gaan met onze activitei-
ten. Onlangs verstuurden we ook voor de eerste 
keer onze leden een digitale nieuwsbrief. En op 
het moment van het schrijven van deze analoge 
nieuwsbrief woon ik de eerste digitale lezing bij 
van onze Kring. Een goede opkomst voor de le-
zing van Emile Smit. Met zijn allen moeten we er 
het beste van zien te maken in deze tijd. Wij 
doen ons best om u als leden betrokken te hou-
den bij de historie. Wij hopen u dan ook te 
treffen op de Algemene Ledenvergadering, die 
we ook digitaal gaan houden. Tijdens deze leden-
vergadering verlaten twee bestuursleden het be-
stuur. De periode van 9 jaar zit erop. De heer Ar-
jen Swets en ondergetekende gaan u als be-
stuurslid verlaten. Onze hartelijke dank voor de 
leuke ontmoetingen tijdens lezingen en op excur-
sies. 

Wij wensen u een goed voorjaar toe. Zorg voor 
elkaar en blijf gezond! 

Namens het bestuur van de Historische Kring        
West-Betuwe: Ria Mink 

 

Oproep voor bestuursleden 

In het voorwoord kondigden wij al aan dat we-
derom twee bestuursleden het bestuur gaan ver-
laten. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar 
nieuwe leden voor het bestuur. Mocht u interes-
se hebben in het besturen van een vereniging, 
meldt u zich dan aan bij één van de bestuursle-
den. Wij zoeken ook met name iemand die de 
functie van secretaris wilt overnemen van de 
heer Ferd de Waal. Mocht u over het bestuurslid-
maatschap vragen hebben, dan horen wij dat 
graag van u. 

Oproep om contributie te betalen 

Het is weer het begin van het jaar. Tijd dus om uw 
contributie te betalen.  

Hiermede verzoeken wij u vóór 1 april 2021 een 

bedrag van € 18,- t.b.v. de contributie over 2021 

over te maken op bankrekeningnummer:            

NL 41 RABO 0313 1188 09  

t.n.v. Historische Kring West-Betuwe  

o.v.v. uw lidmaatschapsnaam en ‘contributie 2021’ 

Als lid van de Historische Kring kunt u tegen een 
zeer gereduceerde prijs de eerstvolgende editie 
(nov/dec 2021) van het jaarboek Tabula 
Batavorum bestellen. Stelt u hier prijs op dan 
wordt uw bijdrage € 9,- hoger en dient u dus in 

totaal € 27,- over te maken. 

Hartelijk dank voor uw medewerking,                 
Cees van Laarhoven (penningmeester) 

Email: penningmeester@hkwb.nl  

Let op: het ledennummer komt niet meer voor op 
een factuur, graag lidmaatschapsnaam en contri-
butie 2021 noteren! 

Bericht van de bibliotheek 

Enige tijd geleden zijn de 
jaargangen 2000-2020 
van de Mededelingen  
ingebonden. Dit werd 
mogelijk gemaakt door 
een projectsubsidie van 
de gemeente West Betu-
we. Ons eigen tijdschrift 
verdient een mooie pre-
sentatie.   

Wat staat daar?? 

Wat staat daer? is een online oefentool voor het 
lezen van oude handschriften. Dit wordt ook wel 
paleografie genoemd, naar de Griekse woorden 
palaios (oud) en graphein (schrijven). Deze website 
is bedoeld voor iedereen die spelenderwijs wil 
kennismaken met oude handschriften en ar-
chiefbronnen. En voor (beginnende) onderzoekers 
en studenten die het lezen van oude handschriften 
willen oefenen. Voor meer informatie:  

https://watstaatdaer.nl/uitleg 

mailto:info@hkwb.nl
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Voorjaarsprogramma  
Dit voorjaar organiseren wij in ieder geval de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering 
wordt digitaal gehouden op 24 maart 2021 via Zoom. De aanvangstijd is 19.30 uur. Na de ledenvergade-
ring waarvan u hieronder de agenda aantreft presenteren we een quiz over kerken in de West-Betuwe.  
Voor de lezing en de quiz kunt u zich aanmelden bij ledenadministratie@hkwb.nl. U ontvangt dan tijdig 
de link naar de Zoom-meeting. 

Agenda Jaarvergadering woensdag 24 maart 2021 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen van de voorzitter 
3. Verslag van de jaarvergadering van 13 oktober 2020 (bijlage) 
4. Jaarverslag over 2020 van de secretaris (bijlage) 
5. Verslag kascommissie 
6. Jaarverslag over 2020 van de penningmeester, balans per 31 december 2020 en rekening van ont-
vangsten en uitgaven over 2020 (tijdig in te zien via de website www.hkwb.nl) 
7. Vaststelling begroting 2022 (tijdig in te zien via de website www.hkwb.nl) 
8. Bestuursleden mevrouw Ria Mink en de heer Arjen Swets zijn statutair aftredend en niet herkiesbaar.  
9. Rondvraag en beantwoording van de vragen 
10. Sluiting vergadering 

Notulen Jaarvergadering d.d. 13-10-2020 
 

Auteur: Ferd de Waal 
Locatie: Digitaal via zoom 
Totaal: 17 deelnemers 
 
Opening door de voorzitter:  
Deze digitale vergadering komt als vervolg op de uitgestelde vergadering van april 2020.  
Vic heet de deelnemers welkom aan het zoomscherm. Het coronavirus heeft ook de HKWB nog stevig in 
haar greep. In onze Nieuwsbrief zijn derhalve een aantal maatregelen aangekondigd. 
Een positief punt is het toekennen door de gemeente van een door Karine aangevraagde projectsubsi-
die. Een bedrag van € 300,00 wordt naar onze rekening overgemaakt. 
Ria vraagt de deelnemers toestemming om deze zoomvergadering op te nemen. Deze toestemming 
wordt verleend. 

 
Mededelingen van de voorzitter 
In het kader van ons jubileum in 2022 zal er een commissie worden ingesteld. De oproep is wie er vanuit 
de leden in die commissie wil plaatsnemen. Jos Witjes en Gijsbert Hopman melden zich aan. 
Aan de orde is de wisseling tussentijds van de secretaris in 2019. Ria Mink heeft haar taken als secretaris 
overgedragen aan Ferd de Waal. Aan de vergadering wordt gevraagd laatstgenoemde officieel als secre-
taris te benoemen. De vergadering is daarmede akkoord. 
Door inspanningen van Ria en Karine is door de HKWB een nieuwe website gewonnen. Ria en Karine 
hebben daar behoorlijk wat werk aan gehad. De website is al enige tijd actief. Eventuele opmerkingen 
graag doorgeven. 

 
Verslag van de jaarvergadering van 4 april 2019 
Hierover zijn geen vragen en wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

Jaarverslag over 2019 van de secretaris  
Ook dit verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
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Verslag kascommissie (de heren van Maaswaal en Story) en benoeming leden kascommissie over het 
jaar 2020. De heer Story blijft nog een jaar lid van de kascontrolecommissie. Het reservelid van Maas-
waal is in de plaats van de heer Vreekamp tussentijds toegetreden. De heren van de kascommisie stellen 
voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de penningmeester voor het beheer 
over de geldmiddelen. De vergadering is akkoord met het verlenen van deze décharge. Er is nog één lid 
nodig voor de kascommissie. Gijsbert Hopman stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie.  

 

Jaarverslag over 2019 van de penningmeester, balans per 31 december 2019 en rekening van ontvang-
sten en uitgaven over 2019 (in beeld gebracht ter vergadering). 
De balans vertoont een gelijk beeld als voorgaande jaren. Het Eigen Vermogen blijft geheel ter beschik-
king in de vorm van banktegoeden. Het banktegoed neemt wat toe als gevolg van de toevoeging aan de 
reservering voor het Project Goud. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. 
De rekening van ontvangsten en uitgaven over 2019 laat een tekort zien van 266 euro. Ten opzichte van 
de begroting voor 2019 zijn ook in het verslagjaar op een paar puntjes wat zaken net iets anders uitge-
pakt dan (te) voorzien was. Het gehele effect daarvan is echter zeer beperkt zoals uit het uiteindelijke 
tekort blijkt. Geen vragen. Het financiële verslag van 2019, balans en rekening van ontvangsten en uitga-
ven worden akkoord bevonden. 

  

Vaststelling begroting 2021 (bijlage in beeld gebracht) 
Dit jaar verwelkomt de HKWB 11 nieuwe leden. Publiciteit zal moeten zorgen voor extra nieuwe leden. 
De begroting 2020 is 1500 euro negatief. De begroting 2021 is 1000 euro negatief. De vergadering is ak-
koord met de begroting 2021, met dank aan aftredend penningmeester Gert Timmerman. 

  

Aftreden bestuursleden. Onze penningmeester, de heer Gert Timmerman is statutair aftredend en niet 
herkiesbaar. Wij hebben een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Cees van Laarhoven, 
Cees introduceert zichzelf. De vergadering is akkoord met de benoeming van Cees. 
Ons bestuurslid, mevrouw Liet van Gellicum is statutair aftredend en niet herkiesbaar. 
Wij hebben Nelis van Ooijen bereid gevonden om in het bestuur toe te treden. Hij gaat de functie van 
Arjen Swets overnemen als contactpersoon van onze bibliotheek. Ook Nelis introduceert zichzelf. De 
vergadering is ook akkoord met zijn benoeming. 
De organisatie van de lezingen worden tijdelijk waargenomen door de voorzitter en Karine van Drunen. 
De voorzitter spreekt zijn dank uit naar Liet en Gert voor hun inzet voor de historische vereniging. In een 
volgende algemene ledenvergadering zal nog op gepaste wijze aandacht worden gegeven aan hun ver-
trek. Ook Ben Molthof heeft afscheid genomen en ook aan zijn vertrek zal nog op gepaste wijze aan-
dacht worden gegeven. 

 

Rondvraag en beantwoording van de vragen.  
Karine: 9 leden hebben zich afgemeld als lid en er zijn 12 nieuwe aanmeldingen, er is dus een plus van 3. 
Er is een dik exemplaar Mededelingen uitgegaan. Dit dikke exemplaar heeft echt goed gedaan. Met dank 
aan Karine en Ria. Volgende keer verschijnt opnieuw een dik exemplaar. Ook Hans Arissen gaat afscheid 
nemen eind dit jaar. 
Arjen: de Tabula telt 300 pagina’s leesvoer. 
Stem als lid van de Rabobank via clubsupport op de HKWB. 
Gert bedankt het bestuur voor de samenwerking in zijn tijd als bestuurslid van de HKWB. Hij zal ook in 
de toekomst nog activiteiten namens de HKWB blijven doen. 

 

Sluiting vergadering 
Na enige verwarring blijkt de stemming voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden unaniem te 

zijn geweest. 
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Jaarverslag van de secretaris 2020.  

Het jaar 2020 staat nadrukkelijk in het teken 
van Covid- 19. Mensen werden beperkt in hun 
bewegingen, er kwam een eerste- en ook een 
tweede golf, gepaard gaande met een lock-
down. Gevolg was dat er door de HKWB weinig 
activiteiten konden worden georganiseerd. Er 
werd gedacht aan een mooi programma in het 
kader van het herdenkingsjaar “75 jaar Vrij-
heid”. Maar het bleef beperkt tot een lezing in 
januari van de heer Emile Smit “Het laatste 
oorlogsjaar” en in februari kwam er nog de 
lezing “Beladen Erfgoed”. Daarna werd het stil. 
De Algemene Ledenvergadering in maart kon 
niet doorgaan vanwege de corona-
maatregelen. Gezocht werd naar een andere 
manier van vergaderen en deze werd gevon-
den in een zoom-vergadering. De uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering vond op 13 okto-
ber jl. op digitale wijze plaats. Ook de geplande 
excursie in mei naar het fort Vuren ging niet 
door. 

Jubileum. In het kader van ons jubileum in 
2022 zal er een commissie worden ingesteld. 
Vanuit de leden hebben de heren Jos Witjes en 
Gijsbert Hopman zich aangemeld om in die 
commissie plaats te nemen. Daarnaast nemen 
Vic Asselberghs, Cees van Laarhoven en Liet 
van Gellicum zitting in de jubileumcommissie. 

Website. Door inspanningen van de mevrouw 
Karine van Drunen is door de HKWB een nieu-
we website gewonnen. De nieuwe website is al 
enige tijd actief. 

Leden. In december 2019: 268 leden. In de-
cember 2020: 244 leden. Er is dus een terug-
gang in het ledenaantal. Reden kan zijn een 
verhuizing of veelal een overlijden. Er zijn plan-
nen om ledenwerfacties op te zetten. 

Tabula. Onder de titel “Belevenissen in oor-
logstijd” (De Betuwe in 1940-1945) verscheen 
het eenentwintigste jaarboek in de Terugblik-
reeks van de Stichting Tabula Batavorum. Een 
Terugblik met verhalen en verslagen over de 
burgerbevolking in de Betuwe tijdens de oor-
logsjaren. 

 

 

Mededelingen. De redactie van Mededelingen be-
stond dit jaar uit de heer Gert de Kruijff, de heer Jos 
Witjes en mevrouw Ria Mink-Gijzen. De redactie 
verzorgde een drietal nummers in maart, septem-
ber en  december. De exemplaren werden een aan-
tal bladzijden dikker. Er waren meer schrijvers die 
een artikel inleverden. Er werd veel respons gekre-
gen. Onze auteurs waren in 2020: de heer Jos Wit-
jes, de heer Dick G. van Maren, de heer Jeroen 
Wijngaard m.m.v. mevrouw Karine van Drunen, me-
vrouw Ria Mink-Gijzen, mevrouw Ineke Sahuleka, 
mevrouw Karine van Drunen, de heer Paul van 
Mook, de heer Gijsbert Hopman, de heren Daniel- 
en Ben van Aken, de heer Hans ter Heege (met een 
aanvulling door mevrouw Ria Mink-Gijzen), de heer 
Nelis van Ooijen, de heer Gert Timmerman (mede 
namens de heer Emile Smit), de heer Gert de Kruijff 
en de heer Arjen Swets samen met mevrouw Ria 
Mink-Gijzen. 

Facebook. https: www.facebook.com/groups/
historischekringwestbetuwe/. Hier vindt u de kring 
op facebook. Wordt lid van Facebook (het kost u 
niets) en praat gerust met ons mee. U mag ook zelf 
stukken plaatsen. Maar neem daarvoor eerst via 
Facebook contact op met Karine van Drunen of Ria 
Mink. 

Bibliotheek. De heren Ben Molthoff en Hans Aris-
sen namen het afgelopen jaren afscheid als vrijwilli-
ger van de bibliotheek. Er is hen veel dank verschul-
digd voor al het werk wat zij voor de HKWB hebben 
gedaan. Die dank is ook verschuldigd aan alle vrij-
willigers in onze kringbibliotheek. De bibliotheek 
was dan wel niet te bezoeken, onze mensen daar 
rondden wel hun digitale inventarisatie af. Er werd 
ook meer ruimte in de kleine bibliotheek gecreëerd 
door dubbele exemplaren boeken uit het assorti-
ment te halen. Er is een overzichtslijst gemaakt van 
boeken die te koop zullen worden aangeboden. Be-
stuurslid de heer Nelis van Ooijen heeft de functie 
van de heer Arjen Swets overgenomen als contact-
persoon van de bibliotheek. 

Financiën. Voor een aangevraagde projectsubsidie 
werd een bedrag van € 300,00 toegekend door de 
gemeente. Via Rabobank Club Support kon de 
HKWB een cheque in ontvangst nemen ter waarde 
van € 542,00. Hartelijk dank aan degenen die op ons 
stemden. 

 

http://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/
http://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/

