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Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 14 april 

 

Voor de leden, die niet aanwezig konden zijn bij de Algemene Ledenvergadering volgen hieronder enkele 

belangrijke onderwerpen die tijdens de vergadering besproken zijn. 

• Cor van Dijk (uit Goverwelle) wordt bij acclamatie benoemd voor een periode van drie jaar in de functie van 

bestuurslid. 

• Beleidsplan 2022-2025: In het kader van de fiscale erkenning (ANBI-status) hebben wij een beleidsplan 

opgesteld. In ons beleidsplan beschrijven we onze doelstellingen en de manier waarop wij deze doelstellingen 

willen bereiken voor de periode van 2022 tot 2025. Het complete beleidsplan staat op onze website. 

• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen te 

verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De 

overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, 

misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden. De wet vereist een 

aanpassing van onze statuten. Een gecoördineerde centrale aanpak met alle SCHOK-leden (Stichting Cultuur 

Historisch Overleg Krimpenerwaard) heeft onze voorkeur. Naar aanleiding van de WBTR zullen daarom onze 

statuten gewijzigd moeten worden. 

• Wie is er lid? Personen die op de ledenlijst vermeld staan inclusief hun medehuisgenoten worden aangemerkt 

als lid. Er kunnen meerdere mailadressen genoteerd worden bij één lidnummer. 

 

 

Bezoek Klooster Passionisten 

Woensdagmiddag 4 mei en maandagmiddag 9 mei.  

 

Beide dagen waren in een mum van tijd volgeboekt. Diegenen die zich hiervoor aange-

meld hebben krijgen binnenkort een mail toegestuurd met daarin het programma van 

die middag. 

 

 

Historisch Café 

5 mei om 13.30 uur 
 

Op elke eerste donderdag van de maand van half 2 tot 4 uur in Theater Concordia bent 

u welkom voor een praatje en het delen van oude Haastrecht-verhalen. Ook kunt u oude 

Haastrecht-documenten en -fotomateriaal bij ons kwijt. Er zullen historische boeken, 

documenten en/of foto’s aanwezig zijn. 
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Lezing van Leendert Alberts 

19 mei om 20.00 uur in ’t Raedthuys Haastrecht 
 

De hopbierrevolutie van de 14e eeuw 

En de veranderingen tussen Gouwe en Lek 

In de 14e eeuw werd voor het eerst in Nederland bier met hop bereid. Een revolutie was 

ontketend, want bierbrouwen werd een ambacht en sommige steden, zoals Gouda, ontwikkelden zich tot de 

grootste bierproducenten van Europa. Bovendien werd de hopteelt een nieuwe tak van tuinbouw als leverancier 

van deze industrie. De lezing gaat over de bloeitijd van de Nederlandse bierindustrie van de 

14e tot 16e eeuw en de veranderingen die dit in het gebied tussen de Gouwe en de Lek met 

zich meebracht. Bij de lezing kun je een slok nemen van middeleeuws hoppenbier – de oudste 

Nederlandse biersoort met hop – zodat je de geschiedenis letterlijk kunt proeven. Leen Alberts 

is docent geschiedenis aan de Hoge School Utrecht en docent biergeschiedenis bij Stichting 

Bieropleidingen Nederland. Zijn pas bij Prometheus verschenen boek Hop, de eerste 

bierrevolutie in Nederland, is deze avond (gesigneerd) verkrijgbaar voor € 22,50. 

Voor deze avond kunt u zich aanmelden bij secretarishvh@gmail.com. Er is maar een 

beperkt aantal plaatsen, dus meldt u snel aan!! 

 

 

Wat staat er nog meer te verwachten dit jaar?? 

 

• Dit jaar zijn de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september. Net als vorig jaar zullen 

wij beide dagen weer aanwezig zijn in ’t Raedthuys Haastrecht. 

• In het historisch centrum van Nieuwpoort staat prominent het Stadhuis uit 1697. In dit monumentale pand 

is Museum Nieuwpoort gevestigd. In oktober willen we hier een bezoek naartoe plannen. 

• In november zal historicus Wout Troost nog een keer een boeiende lezing houden. Onderwerp is nog niet 

bekend! 

 

 

Mailadressen gezinsleden 
 

Zoals gemeld op de Algemene Ledenvergadering is het mogelijk om mailadressen van gezinsleden toe te laten 

voegen aan ons ledenbestand. Op deze manier kunnen gezinsleden ook kennisnemen van nieuwtjes over de 

vereniging. De extra mailadressen kunnen doorgegeven worden aan secretarishvh@gmail.com.  

 

 

Aanschaffen film ‘Tijdsbeeld van Haastrecht anno 2019’ 
 

Deze film over het dagelijks leven in Haastrecht is gemaakt door Rob de Weger en 

Janet de Graas. Dronebeelden door Jurjan Rietveld en voice-over van Emmy van 

Harskamp. De film is op usb-stick te koop bij de winkel van Bakker, Hoogstraat 55, 

en tijdens het Historisch Café op 5 mei in Theater Concordia. € 10 per stuk! 

Ook leuk om cadeau te geven!! 
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AGENDA 2022 TIJD ONDERWERP 

Woensdag 4 mei 2022 14.00 uur Bezoek Passionistenklooster 

Donderdag 5 mei 2022 13.30 – 16.00 uur Historisch Café in Theater Concordia 

Maandag 9 mei 2022 14.00 uur Bezoek Passionistenklooster 

Donderdag 19 mei 20.00 uur 
Lezing door Leendert Alberts over de 
hopbierrevolutie van de 14 eeuw 

Donderdag 2 juni 2022 13.30 – 16.00 uur Historisch Café in Theater Concordia 

Zaterdag 10 september 2022 10.00 uur Open Monumentendag 

Zondag 11 september 2022 10.00 uur Open Monumentendag 

 


