Secretarieel jaarverslag 2021
Historische Vereniging Haastrecht
Het bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar viermaal, één keer in de tuin van de voorzitter en drie keer in
de vergaderruimte in het Hof van Stein. Wij betalen voor deze ruimte een symbolisch bedrag, dat in
overleg met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren in de activiteitenpot van het Hof van Stein
gaat.
Per 31-12-2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
• Hans Kattenwinkel, voorzitter
• Mieke de Ruiter, secretaris en ledenadministrateur
• Kees van Hooft, penningmeester
• Rob Anders, lid en hoofdredacteur Havekedrechter
• Josine van Tok, lid en redacteur Havekedrechter
• Dick Molenaar, lid en beheerder website
• Ron Kuijf, lid
Ereleden:
• Cor Kraijenbrink
• Cor van Someren
• Jan Dijkstra
Aantal leden
Het aantal leden bedroeg 423 per 31 december 2021. Per 31 december 2020 was dat aantal 403. Het
verschil bestaat uit 26 nieuwe leden, 4 opzeggingen en 2 overleden leden. Er zijn 17 leden met een
lidmaatschap voor het leven.
Verenigingsactiviteiten
Door de Coronacrisis hebben we dit jaar weinig fysieke activiteiten (lezingen, excursies) kunnen
organiseren.
• Wel gaven wij weer drie fraaie Havekedrechters uit.
• Ook gaven wij het boekje ’Reis door de Steede en Landen van Haestrecht’ uit.
• We hebben tweemaal het Historisch Café kunnen organiseren.
• In september vond weer een Open Monument weekend plaats. Dit keer in samenwerking met de
Haastrechtse Kring. Zij hielden in ‘t Raedthuys een expositie ‘Kunst Locaal ‘. Wij waren present in de
trouwzaal en de burgemeesterskamer en gaven twee presentaties over de geschiedenis van het
Raadhuis en haar burgemeesters.
• Wij verzorgden slechts één stadswandeling voor een groep oud-notarissen.
• Bij een bezoek aan Haastrecht van de Sensorkring Midden Holland gaven wij in ’t Raedthuys een
presentatie over Haastrecht en haar monumenten.
• De samenwerking met de Stichting Overtuin, de Haastrechtse Kring, het Museum Bisdom van Vliet
en het Gemaal de Hooge Boezem is nog steeds heel vruchtbaar.
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• De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris. Via Dropbox hebben alle
bestuursleden inzicht in de ledenadministratie, de inhoud van het archief, krantenknipsels en foto’s.
• De coördinatie van het verwerken van fotomateriaal en teksten in een databestand is in handen van
Jan de Korte. Hij wordt daarbij ondersteund door Kees Oskam en Piet Vervoort. Bij deze willen wij de
heren hartelijk danken voor hun inzet.
• Onze website www.historischevereniginghaastrecht.nl wordt goed bezocht.
Beleidsplan
In het kader van de ANBI-status hebben we een Beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan is op onze
website te lezen.
Algemeen
• Giften: Ook dit jaar ontvingen wij weer diverse bijdragen voor ons archief. De giften worden
steeds vermeld in ons blad De Havekedrechter.
• Archief: Ons archief, gegroeid tot drie archiefkasten, bevindt zich in het Koetshuis van het
museum Bisdom van Vliet.
• Werkgroep Archeologie: De activiteiten van deze werkgroep staan stil.
• Werkgroep levensverhalen: Leden van de werkgroep hebben in verband met de heersende
Coronapandemie geen interviews gehouden met ‘oude’ Haastrechtenaren. Eerder opgetekende
verhalen zijn inmiddels verschenen in De Havekedrechter. Andere, uitgebreidere
levensverhalen, zijn geplaatst op onze website.
• Emailadressen: Van ongeveer 90% van onze leden is het e-mailadres bekend. Wij streven ernaar
om dit percentage flink te verhogen.
De algemene ledenvergadering 2021
Door de Coronacrisis heeft de algemene ledenvergadering (normaal gehouden in april) pas op 4
november 2021 kunnen plaatsvinden.
• Doordat vanwege Corona in 2020 geen algemene ledenvergadering kon plaatsvinden werden in
deze vergadering twee financiële jaarverslagen behandeld. De kascommissies, bestaande uit de
heren Ton van der Gaag, Jan Dijkstra en Jan van der Zwaart, brachten een positief advies uit aan de
vereniging om het bestuur décharge te verlenen van het financiële beheer over de jaren 2019 en
2020. De heer Bert Remkes heeft zich bereid verklaard om de heer Jan Dijkstra op te volgen voor de
kascontrole voor de komende twee jaar.
De Havekedrechter
De Havekedrechter, ons huisorgaan, verscheen het afgelopen jaar drie keer.
De opmaak van het blad was in handen van het Haastrechtse bureau Dotter Design en het drukwerk
werd verzorgd door Drukkerij Heno in Oudewater. De oplage bedroeg aan het eind van het jaar 500
exemplaren. De uitgave van ons blad werd mede mogelijk gemaakt door de adverteerders, waarvoor
wij hen zeer erkentelijk zijn. Alle uitgaven van de Havekedrechter en andere publicaties worden in het
Depot Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag opgenomen.
Contacten met gemeente Krimpenerwaard
Het bestuur onderhoudt goede contacten met wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente
Krimpenerwaard. Wij achten een goede verstandhouding van belang om het behoud van de historische
waarden van ons stadje onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.
Tenslotte
Wij hopen u met dit verslag voldoende informatie verstrekt te hebben over de activiteiten van onze
vereniging in 2021. Ook in het komende jaar willen wij ons weer actief inzetten voor onze leden. En
natuurlijk blijft onze doelstelling ‘het behoud van de historische waarden in Haastrecht’ voorop staan.

Haastrecht, maart 2022
Mieke de Ruiter, secretaris HVH
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