
Verslag van de 27ste jaarvergadering van de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck” 

in de Parochiezaal van de St. Willibrorduskerk op 16 april 2019. 

Er waren ca. 70 aanwezigen. 

1. Opening en mededelingen 

De waarnemend voorzitter Jeroen Bos opent om 20.00 uur de vergadering en heet eenieder van 

harte welkom. Onze voorzitter Jan in ’t Veld is om gezondheidsredenen enige tijd afwezig, maar 

hoopt er bij een volgende gelegenheid weer bij te zijn. Er wordt melding gemaakt van de Open 

Monumentendag op 14 september en de themabijeenkomst op 30 november. Hieraan wordt ook op 

andere manier nog bekendheid gegeven. De secretaris meldt dat er afzeggingen ontvangen zijn van 

Bas Metselaar, Ko Eradus, Rien en Coby van den Bogerd en Ria in ’t Veen. 

2. Verslagen 

De vergadering keurt zowel het verslag van de vorige jaarvergadering als het jaarverslag 2018-2019 

ongewijzigd goed. De secretaris wijst nog op de passage over de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Ook onze vereniging heeft daarmee te maken omdat wij van de leden 

een aantal persoonsgegevens hebben opgeslagen en gebruiken. U dient daarom eenmalig 

toestemming te geven aan het bestuur om uw gegevens voor een beperkt aantal doelen te 

gebruiken. U wordt verzocht dit formulier ingevuld toe te sturen naar de Ledenadministratie. 

3. Financiën 

Ook het financiële verslag wordt goedgekeurd. Het jaar 2018 is financieel goed verlopen door onder 

meer een grote verkoop van boeken via de Lions. Het vermogen staat nu weer op zo’n € 6.500,-. 

Vervolgens verklaart de kascommissie bij monde van Hans Dirkzwager dat zij na onderzoek akkoord 

is met het financiële verslag en het bestuur daarom décharge verleent. Voor volgend jaar zal de 

kascommissie bestaan uit mevr. J.P. Verloop-van Duijn en mevr. W. Gerritsen. 

4. Bestuursverkiezing 

Dit jaar is Ton Buurman aftredend. Hij heeft aangegeven nog een periode te willen doorgaan en de 

vergadering stemt daarmee in, zodat hij herbenoemd is. 

5. Rondvraag en sluiting 

Onze archiefbeheerder Monique Baptist wijst erop dat zij van Pleun Huurman een aantal (foto-

)boekjes heeft gekregen die vanavond tegen een lage prijs bij haar aangeschaft kunnen worden. Ook 

verder zijn alle boeken die wij uitgegeven hebben, bij haar verkrijgbaar. Zij wijst ook nog op het boek 

Monumenten in Lansingerland van de Commissie Cultureel Erfgoed, dat eveneens bij ons te krijgen 

is. 

De heer Batenburg vraagt of iemand weet waar het schaalmodel van de Hervormde Kerk op dit 

moment is, omdat hij weet dat er iemand is die het als voorbeeld wil gebruiken om het in steen te 

gaan maken. Pleun Huurman zal hem hierover uitsluitsel geven. 

Hiermee wordt het officiële gedeelte van de vergadering afgesloten. 

Hierna is er de lezing van Prof. Ir. Jouke Post, oud-voorzitter van de Commissie Cultureel Erfgoed, 

over het slopen van en, in een later stadium, weer opnieuw opbouwen van monumentale panden in 

het centrum van Bergschenhoek. 

Tot slot wordt er nog gezellig nagesproken onder het genot van een drankje en een hapje. 

Kees Vijverberg 

Secretaris HV “den Berchsen hoeck” 


