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Notulen Algemene Leden vergadering 

Datum : 26 maart 2019 

Plaats : Stadhuis, Hoogstraat 53 te Nieuwpoort 

Tijd  : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

Bestuur : Adrie den Hartog (voorzitter en penningmeester), Carin den Toom 

(secretaris), Marianne    van Drenth en Cees van der Zwart (algemeen 

bestuursleden) 

Agenda 

1 Welkom en opening 

 

2 Vaststelling agenda 

 

3 Mededelingen 

 

4 Notulen 20 maart 2018 

 

5 Jaarverslag 2018 (Marianne van Drenth) 

 

6 Financieel jaarverslag 2018 (toelichting Adrie den Hartog) 

 

7 Begroting 2019 (toelichting Adrie den Hartog) 

 

8 Verslag kascontrolecommissie (Dhr. H van Meerkerk, mw. J de Zeeuw) 

 

9 Decharge penningmeester 

 

10 Bestuurlijke wijzigingen: 
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• Aftredend en niet verkiesbaar: Joke van Leeuwen, Bart Toonen 

• Voorstel benoeming tot voorzitter: Adrie den Hartog 

 

11 Bespreekpunten: 

 

• Verbouwing Stadhuis en herinrichting Museum Oude Hollandse 

Waterlinie 

• Legaat Vredebest 

• Beleidsplan 

• Communicatie 

 

12 Rondvraag 

 

13 Sluiting 

 

Bijlage: Toelichting A.P. 11 Bespreekpunten 

 

 

1. Welkom en opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Ze geeft aan dat het een 

belangrijke vergadering is en dat het aantal aanwezigen (ca 50 pers.) dit ook wel 

aangeeft. Het is fijn en bemoedigend dat men belangrijke beslissingen met ons wil 

delen en aan wil horen. 

 

2. Vaststelling agenda 

Hier worden geen andere bespreekpunten ingebracht. 

 

3. Mededelingen 

• Brief Brandwijk en Kon accountants en belastingadviseurs: de voorzitter leest de 

brief voor. Bij agendapunt 11 komen we hier verder op terug. 

• Subsidie beeldboek archeologische vondsten Groot-Ammers:  

o Van de gemeente is een bijdrage van €5000,- ontvangen voor een 

beeldboek van de 50 mooiste archeologische vondsten. Het Waterschap 

heeft toegezegd hetzelfde bedrag bij te dragen. 

o Uit de offerte blijkt dat we van dit geld een digitaal boek kunnen 

bekostigen. Voor een uitgave in boekvorm komen er nog kosten bij. 

o Komend jaar gaan we hiermee verder aan de slag. Adrie gaat nog iemand 

benaderen die ons hier mogelijk bij kan helpen. Hans Keukelaar is ook op 

de hoogte van dit project. 

• ICT: Op dit moment is een werkgroepje bezig met modernisering. We zullen per 

mail beter bereikbaar zijn, onder ander door een aantal nieuwe emailadressen, 

welke direct naar degene gaat die de vraag kan beantwoorden. Ook is het de 

bedoeling dat we Fotobase en Adlib gaan koppelen aan de website. Voor de 
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toegankelijkheid van de documenten en efficiënter werken, zullen we ook “in de 

cloud” gaan werken. 

• Excursie Belasting en Douanemuseum op 20 juni: de excursie wordt verzorgd 

door Mevr Francesca Estourgie. Zij verzorgde ook de cursus “Rondleiding” in het 

Stadhuis afgelopen jaar. Het is zeer de moeite waard om hier mee naartoe te 

gaan. We vertrekken om 13.00 uur van het Hoofd en opgeven kan bij Marianne 

van Drenth. 

• Lezing Zalmvisserij oktober 2019: Arie van Dalen van het Visserij museum uit 

Woudrichem geeft deze lezing. Mogelijk wordt deze gegeven in de 5 Lelies in 

Streefkerk. 

• Tentoonstelling Visserij en Walvisvaart t/m 31-10-19: Dit jaar is er één 

tentoonstelling gepland, omdat we in eerste instantie dachten dat het museum 

niet het gehele jaar beschikbaar zou zijn, i.v.m. de verbouwing. De opening vindt 

komende zaterdag 31 maart plaats om 13.30 uur. 

• Educatie jeugd: Afgelopen jaar zijn er erg leuke kinderactiviteiten georganiseerd. 

Hier was veel belangstelling voor, dus het voorziet duidelijk in een behoefte. We 

zijn blij met de leden van deze werkgroep: Matzy van Harten, Rianne van der 

Rest, Christel-Schipper-Ooms en Anja Vel-Tromp en wensen hen succes en 

plezier toe voor dit jaar. 

• Clubkascampagne Rabobank: bracht in 2018 €369,73 op. Dit was aanzienlijk 

meer dan in 2017 €196,-. Graag ontvangen we uw stem ook dit jaar weer, dit kan 

t/m 2 april. We staan niet onder de regio, maar onder Nieuwpoort vermeld. 

• Notulen en financieel jaarverslag en begroting 2019: Pas voorafgaand aan de 

vergadering kennis van kunnen nemen. Niemand vraagt om een leespauze en we 

gaan verder met de vergadering. 

 

4. Notulen 20 maart 2018 

Er zijn verder geen vragen of opmerking n.a.v. de notulen van vorig jaar en ze 

worden bij dezen goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag 2018 

Marianne leest het jaarverslag voor. Adrie voegt nog toe dat de bijeenkomst met de 

vrijwilligers in Goudriaan erg geslaagd was en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

6. Financieel jaarverslag 2018 

Adrie licht het verslag toe. We sluiten 2018 met een positief resultaat van €1505,-. 

Jaarlijks is er wel een uitschieter, dit jaar de aanschaf van nieuwe (tweedehands) 

vitrines, het jaar ervoor waren dit de kosten voor de nieuwe website. 

Op de balans staan veel reserves en misschien kunnen we hier iets mee schuiven, 

bijvoorbeeld ten behoeve van Boerderij Vredebest. Deze reserves zijn mogelijk in het 

verleden ook al opgebouwd, met Vredebest in het achterhoofd. 

Adrie vraagt of er nog vragen zijn.  

• Hans Keukelaar vraagt of de nota van KPN voor een internetverbinding is. Adrie 

gaat het uitzoeken. De tenaamstelling staat op Hans Keukelaar en moet ook 

direct aangepast worden. 

• Hans merkt ook op dat er 2 abonnementen voor de genealogie kunnen vervallen. 
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• Het budget voor de Oude Hollandse waterlinie (OHWL) staat er neutraal en dit 

komt, doordat de kosten worden vergoed vanuit sponsoring en subsidies. Begin 

mei verwachten we de subsidie van de Provincie (€49000), deze kunnen we 

nogmaals indienen. Voor deze subsidie is co-financiering verplicht, dus moeten 

we via sponsoring ook een deel bijeen brengen. Ook hebben we een 

Plattelandssubsidie aangevraagd van €15000,- en een subsidie van het Prins 

Bernhardfonds van €5000,-. 

 

8. Verslag kascontrolecommissie 

Harrie van Meerkerk en Jannie de Zeeuw hebben de boeken gecontroleerd en 

goedgekeurd. Beide bedankt voor dit werk. 

Matzy van Harten is voor volgend jaar de opvolger en Koen van ’t Hoog is reserve. 

 

9. Decharge penningmeester 

 

10. Bestuurlijke wijzigingen 

• Vorig jaar is Lenie van ’t Hoog voorgedragen als bestuurskandidaat. Ze zou een 
jaar meedraaien in het bestuur, voordat ze toe zou treden. Ze heeft echter van 
haar bestuurslidmaatschap afgezien, omdat ze het niet eens was met de plannen 
rondom de OHWL. Volgens haar man Koen voelde ze zich niet gehoord. We 
vinden het jammer dat ze tot dit besluit is gekomen. 

• Aftredend en niet herkiesbaar: Joke van Leeuwen. Joke was sinds 2010 
bestuurslid en altijd aanwezig. Ze was vanaf 2011 voorzitter en bezocht veel 
overleggen. Ze had het niet altijd makkelijk als voorzitter. Ze heeft veel 
georganiseerd en er zijn in deze tijd veel bestuurswisselingen geweest. Vorig jaar 
stelde ze haar bestuursfunctie beschikbaar aan Bart Toonen, zodat deze voor de 
komende periode ingevuld zou zijn. Dit was voor haar een moeilijke beslissing en 
hier zijn we haar dankbaar voor. 
Ze blijft de organisatie van de Open Monumentendag (OMD) verzorgen, samen 
met andere historische verenigingen in de regio. We bedanken haar voor haar 
inzet en een passend cadeau verzinnen was lastig. Haar tweede hobby is 
tuinieren en daarom ontvangt ze een cadeaubon, waarvan ze bijvoorbeeld een 
(herinnering)boom aan de HKN kan kopen. 

• Aftredend en niet verkiesbaar: Bart Toonen. Bart heeft een begin gemaakt met de 
reorganisatie van de HKN. Hiertoe schreef hij een nieuw beleidsplan en hadden 
we de bijeenkomst met vrijwilligers in Goudriaan. Helaas was er veel weerstand 
tegen zijn voorzitterschap en heeft hij moeten besluiten om zijn taak neer te 
leggen. We bedanken hem voor zijn inzet. 

• Voorstel benoeming tot voorzitter: Adrie den Hartog. Ze geeft aan het 
voorzitterschap niet te ambiëren, maar het is van belang om op dit moment rust te 
creëren binnen de vereniging. De naam van haar functie is niet “vice voorzitter” 
geworden, omdat “voorzitter” gewichtiger overkomt, gezien alle ontwikkelingen 
waar we ons op dit moment in bevinden met de HKN. 
Uiteraard moeten er andere bestuursleden bijkomen, maar hier wil het bestuur de 
tijd voor nemen.  
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Er wordt vanuit het publiek geopperd dat er absoluut leden uit de andere kernen 
in het bestuur moeten komen te zitten. Hier is het bestuur het mee eens, maar zie 
deze mensen maar eens te vinden. In het verleden hebben we ook altijd met de 
ledenlijst in de hand mensen benaderd uit de omliggende kernen voor vacante 
functies, maar zonder succes. De zorg om het kleine bestuur en de vele taken die 
ze op zich hebben genomen, wordt ook geuit vanuit het publiek. Een even aantal 
bestuursleden is ook lastig, vanwege het maken van beslissingen. 
 
Het bestuur gaat eerst even op adem komen en vervolgens worden er stappen 
genomen om het bestuur aan te vullen. Ook zullen we veel meer in werkgroepen 
gaan werken met vrijwilligers om bepaalde projecten te realiseren. Bij cruciale 
beslissingen zullen we opnieuw een ledenvergadering uitroepen.   
Er hebben zich ook al leden aangeboden om iets te willen doen als vrijwilliger. Dit 
gaat het bestuur verder in kaart brengen en kijken wat de interesse gebieden zijn 
van deze mensen. 
 
11. Bespreekpunten 

      Verbouwing Stadhuis en herinrichting museum OHWL:  

De gemeente wil van het stadhuis gebruik gaan maken als representatieve ruimte. 

Om het gebouw te laten voldoen aan de eisen m.b.t. duurzaamheid en 

toegankelijkheid, moeten er ingrijpende aanpassingen worden gedaan. De gemeente 

vindt het van belang dat de HKN een plaats blijft behouden in het Stadhuis. De HKN 

neemt deel aan de bouw overleggen en wordt volledig betrokken bij de beslissingen, 

zoals bijvoorbeeld over de betonnen vloer in de Waag die we er mogelijk uit willen 

hebben om meer ruimte en hoogte te creëren. Inmiddels zijn er proefboringen 

gedaan. Omdat de gemeente voor de aanpassingen subsidies aan heeft gevraagd, 

zal de verbouwing pas juli-okt 2020 beginnen. 

Ter inzage liggen er enkele schetsen van de verbouwing.  

Beneden wordt straks gebruikt als vergaderruimte en trouwlocatie voor de gemeente. 

Boven komen flexibele werkplekken, maar de HKN kan ook gebruik maken van de 

audiovisuele materialen. In deze ruimte kunnen ook vitrines geplaatst worden, zodat 

er een deel wisselende tentoonstelling zal blijven, naast het verhaal over de OHWL 

 

Vanuit het publiek wordt gezegd dat we het Stadhuis niet nodig hebben en ons de 

kosten beter uit kunnen sparen. We moeten ons concentreren op het legaat. 

Er wordt tegengeworpen dat Nieuwpoort bekend staat om het Stadhuis en de 

inundatiesluis. We hebben als HKN de verantwoording om dit verhaal te vertellen. De 

gemeente maakt kosten om het Stadhuis toekomstbestendig te maken en de HKN 

kan hier op meeliften. De HKN maakt in principe geen kosten voor de aanpassingen 

aan het museum, omdat hier subsidies voor zijn aangevraagd. 

 

De visie van de HKN m.b.t. de verbouwing van het museum is dat het museum 

ingericht wordt met het thema OHWL. Dit wordt een interactieve beleving. Het 

Bureau Tekst en Uitleg waar we mee samenwerken, zorgt voor een professionele 

aanpak. In 2022 is het 350 jaar geleden dat de linie is ontstaan. Met de offerte van dit 

bureau hebben we subsidie aangevraagd bij de Provincie. In mei horen we of we 

voor het eerste deel €49000,- krijgen. Mogelijk kunnen we daarna nogmaals dit 

bedrag aanvragen. Voorwaarde is dat we hetzelfde deel zelf meefinancieren. Ook 
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hebben we van de Plattelandssubsidie €15000 ontvangen en van het Pr. 

Bernhardfonds €5000,- 

 

 

Legaat Vredebest: 

Dit deed veel stof opwaaien in Nieuwpoort. Als bestuur hoorden we op 14 januari per 

brief van het legaat. Op 1 februari is er een gesprek geweest. In de voorgelezen brief 

staat weinig concreets vermeld. De voorwaarden vielen mee (theeschenkerij). Er is 

inmiddels een commissie samengesteld die onderzoek gaat doen naar het wel of niet 

accepteren van het legaat, rekening houdend met de wensen van mevr Rozendaal. 

De commissie bestaat uit Teus Verveer, Arie Bikker, Koos Timmer (voormalig 

directeur van de Rabobank in Groot-Ammers), Frits van Drenth en vanuit het bestuur 

Adrie. Op Adrie na heeft iedereen al eerder met Vredebest te maken gehad. Er moet 

een sluitende exploitatie komen. De HKN heeft in ieder geval belang in het behoud 

van Vredebest, vanwege het depot wat hier gevestigd is, maar dit moet financieel wel 

haalbaar zijn. We hebben een onderzoeksrapport nodig, om subsidies aan te kunnen 

vragen. Voor dit onderzoek kunnen we ook weer subsidie aanvragen vanuit het Rijk 

(€7000,-), we moeten zelf dan €3000,- betalen. 

De commissie heeft de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de staat van 

het pand en de mogelijkheden voor de exploitatie. Alleen een theeschenkerij dekt 

simpelweg niet de kosten van de exploitatie. 

Het legaat loopt t/m november 2019. Voor die tijd moet er een beslissing genomen 

worden. We moeten echter al wel eigenaar zijn, om vervolgens subsidies aan te 

kunnen vragen. 

 

Vanuit het publiek wordt gezegd dat het de vraag is of de gemeente achter de 

verbouwing staat en waar we anders de subsidies vandaan moeten halen. Dit kan 

via de Provincie en diverse Fondsen. Voor eventuele vergunningen hebben we de 

gemeente wel nodig. 

Er wordt gevraagd of er al opdracht is gegeven voor het eerste onderzoek. Adrie 

antwoord dat we eerst de ALV wilden afwachten, om dit te beslissen. 

Verder wordt gezegd dat het misschien verstandig is om ook onderzoek te laten doen 

naar de structuur. Als het een stichting wordt, is het verkrijgen van subsidies 

gemakkelijker. Hier wordt aan toegevoegd dat de opdracht naar de werkgroep het 

beste op papier kan worden vastgelegd. 

Er volgt een opmerking over het alvast zoeken naar een alternatief voor het depot, 

mocht het niet doorgaan. Het uitganspunt is nog steeds positief en we gaan ervan uit 

dat het wel doorgaat. 

 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur niet alleen de beslissing tot het accepteren 

van het legaat gaat nemen. Hiertoe wordt in het najaar nogmaals een ALV voor 

uitgeschreven.  

Ze zegt nog dat het bestuur in eerste instantie de betrokkenheid en emotie, die leeft 

onder de inwoners van Nieuwpoort m.b.t. het legaat, onderschat heeft.  

 

Er zijn op dit moment verder geen vragen. Er wordt nog wel geopperd om er tijdelijk 

een beheerder in te laten wonen, die klusjes kan doen en huur betaalt. Dit behoort 
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allemaal tot de mogelijkheden en wordt verder uitgezocht door de werkgroep. Wordt 

vervolgd. 

 

Beleidsplan: Het conceptbeleidsplan, zoals samengesteld aan de hand van de 

vrijwilligersbijeenkomst in Goudriaan, staat op de website. Bij de volgende ALV 

sturen we het mee, zodat iedereen het in kan zien en we het vast kunnen stellen. 

 

Communicatie: Een belangrijk en moeilijk onderwerp! Het is moeilijk om bepaalde 

dingen goed op te schrijven en te verwoorden en aan wie. Hierbij is lastig aan welke 

groep mensen dit wel en niet gedaan moet worden. Zijn de vrijwilligers belangrijker 

dan de andere leden? Zijn de leden uit Nieuwpoort belangrijker als het om Vredebest 

gaat? Er zijn verschillende momenten geweest waarop het bestuur informatie heeft 

willen delen, maar ze vond dat iedereen hierbij betrokken moest worden. Dit is een 

bijna onmogelijk klus en duur vanwege de portokosten.  

Iedereen stemt ermee in, om bij extra informatie over bepaalde onderwerpen, 

lezingen, krantenartikelen enz. te communiceren per mail. Zaken die in de 

ledenvergadering moeten worden besproken, worden uiteraard aan alle leden 

gestuurd. Een aantal mensen hebben geen emailadres en naar hen zullen we 

belangrijke zaken nog per brief sturen. Verder is de website altijd te raadplegen voor 

activiteiten. Ook worden deze op facebook geplaatst.  

Er is een nieuw emailadres in gebruik voor de algemene informatie: 

info@historischekringnieuwpoort.nl. Ook zijn er sinds kort directe emailadressen, die 

direct door degenen worden gelezen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald 

deelgebied. Bijvoorbeeld voor de rondleidingen, administratie, genealogie en By 

Clockgeluy. 

Er wordt opgemerkt dat de bereikbaarheid van het museum slecht is. De telefoon 

wordt alleen op de donderdag aangenomen. Mogelijk kunnen we als bestuur een 

mobiele telefoon gaan delen, waar we de telefoon van het museum naar 

doorschakelen. We komen hier nog op terug.  

 

Oproep: we zijn hard op zoek naar nieuwe suppoosten. Ook als u niet vaak kunt, zijn 

we blij met uw hulp! 

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers in het algemeen. Iedereen is welkom. We 

zullen aan de hand van de interesses, kijken naar de projecten en werkgroepen die 

daarbij passen. Dit jaar willen we bijvoorbeeld proberen om “Licht op de Linie” zelf te 

gaan organiseren. Voorgaande jaren regelde de St Groene Hart dit, met het doel dat 

wij deze organisatie van hen over zouden nemen. 

 

12. Rondvraag 

• Mary …. Vraagt of de bewegwijzering van Nieuwpoort aangepast kan worden 

naar “de Vesting Nieuwpoort”. Cees van der Vlist zegt dat de 

ondernemersvereniging deze borden al in kaart heeft gebracht om dit aan te laten 

passen. Maar dit is al vaker aan de orde gesteld en nog nooit daadwerkelijk 

aangepast. We wachten het af. 

• Cees van der Vlist wil Adrie tenslotte een compliment geven als voorzitter. 
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13. Sluiting 

Alvorens de vergadering te sluiten, zegt de voorzitter dat er voor allen nog een hapje 

en drankje is na afloop. De voorzitter sluit het overleg om 22.25 uur. 

 

 

 

 

 

 

Korte toelichting op Agendapunt 11 Bespreekpunten: 

 

Verbouwing Stadhuis/herinrichten museum 

De gemeente wil het stadhuis meer gaan gebruiken voor representatieve doeleinden 

van het college. Het stadhuis blijft ook trouwlocatie. 

Het is de bedoeling om het gebouw beter te laten voldoen aan de eisen van de tijd, 

waarbij duurzaamheid en toegankelijkheid een belangrijke rol spelen. 

Voor de historische kring is dit een mooi moment om de tentoonstellingsruimten 

opnieuw in te richten. Het is de bedoeling dat het belangrijkste deel van de ruimtes 

wordt ingericht met als thema de Oude Hollandse Waterlinie. In 2022 is het 350 jaar 

geleden dat de linie is ontstaan. Nieuwpoort heeft met zijn unieke inundatiesluis een 

bijzondere positie in de Linie en dat willen we graag laten zien en horen. In 2022 is 

het 350 jaar geleden dat de linie is ontstaan. Niet verwonderlijk dus dat er ook in de 

pers veel aandacht is voor de Linie. 

 

Legaat “Vredebest” 

Door Mevrouw R.A. Rozendaal is bij testament bepaald aan de Historische Kring 

Nieuwpoort als legaat vrij van rechten en kosten uit te keren boerderij “Vredebest” 

met erf en tuin aan de Binnenhaven 24 te Nieuwpoort. Zij verzoekt de historische 

kring om in de zwarte schuur een theeschenkerij te vestigen. 

Mevrouw Rozendaal is op 16 november 2018 overleden en de historische kring is per 

brief met dagtekening 14 januari 2019 in kennis gesteld van het legaat. Op 1 februari 

2019 is er een gesprek geweest met de executeur over de inhoud van het legaat. 

Wij zijn blij met dit mooie legaat, en zijn ons bewust van de grote 

verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Binnen één jaar na het overlijden 

van mevrouw Rozendaal  moeten wij beslissen of we dit legaat kunnen accepteren. 
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Een werkgroep doet onderzoek naar de mogelijkheden om een sluitende exploitatie 

van het geheel te kunnen realiseren. 

 

 

Beleidsplan 

Met de vrijwilligers hebben wij een conceptbeleidsplan gedeeld in een bijeenkomst in 

Goudriaan op zaterdag 6 oktober 2018. Op sommige punten is er een aanpassing 

geweest. Het huidige concept staat op de website en wordt ter vaststelling 

aangeboden aan de ledenvergadering. Wij realiseren ons dat dit geen statisch 

document moet zijn en dat we telkens moeten bezien of we kunnen voldoen aan wat 

er in het plan staat en wat er voor nodig is om het te bereiken. Vrijwilligers zullen 

hierbij een belangrijke rol spelen. We kunnen ons voorstellen dat we steeds vaker 

vrijwilligers zullen vragen voor projecten. 

Voorstel: Beleidsplan vaststellen 

 

Communicatie 

In het afgelopen jaar zijn er een aantal momenten geweest dat wij als bestuur met u 

als lid wilden communiceren naar aanleiding van bijvoorbeeld een krantenartikel of 

over het legaat dat is aangeboden aan de historische kring. 

De vraag was alleen hoe doen we dat zonder dat er sprake is van willekeur? Gaan 

we iedereen brieven sturen met als gevolg veel portokosten?  

Ons voorstel is om bij extra informatie over bepaalde onderwerpen, lezingen 

etc. te communiceren via mail. Uitnodigingen voor (extra) ledenvergaderingen 

worden uiteraard aan alle leden verzonden. 

 


