ARCHIEF

Tijdens de verbouwing van ‘den Brommert’ is het archief uiteraard gesloten.
Binnenin het pand wordt overal hard gewerkt en dus moest het pand helemaal
leeg. Zelfs de zolder met alle voorwerpen die daar stonden moest leeg. Met
vereende krachten is die klus geklaard en zijn alle voorwerpen elders opgeslagen.
Het betekent dus ook dat er op dinsdag door de archiefploeg niet meer gewerkt
kan worden. Gelukkig heeft de gemeente voor de dinsdagen een plekje
gevonden in het gemeentehuis. Weliswaar met minder ruimte dan in ‘den
Brommert’ maar we zijn ermee geholpen. Alleen is het niet mogelijk om, zoals dat
in ‘den Brommert’ kon, zomaar even bij het archief binnen te stappen.
Bent u op zoek naar een foto of wilt u iets anders weten waarvan u denkt: “Dat
weten ze vast wel bij het Historisch Genootschap”, dan kunt u hiervoor het best
een afspraak maken met
Jan Kroos, tel. 078-6820871 of
Ger van der Straaten, tel.06-52692573

NIEUWE VOORWERPEN ARCHIEF
Regelmatig worden wij blij gemaakt met oude voorwerpen en documenten uit de
ambachtse geschiedenis. U zult begrijpen dat wij nu, tijdens de verbouwing, deze
voorwerpen door plaatsgebrek niet kunnen aannemen. Wij vragen iedereen die
ons iets wil geven dan ook deze spullen te willen bewaren tot na de verbouwing.
Wij kunnen dan alles weer een mooi plekje geven op de nieuw in te richten
zolder.
Wat wij nog wel even willen vermelden is het grote aantal digitale luchtfoto’s dat
wij ontvingen van Jan Rijsdijk. Heel hartelijk dank daarvoor.

Foto invoegen

LUCHTFOTO INVOEGEN
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Dit is het eerste mededelingenblad van het jaar 2019 met hierin

ALLEREERST DE LEDENVERGADERING 2019
Uitnodiging

Hierbij worden alle leden van het Historisch Genootschap uitgenodigd om de
jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen . Deze vergadering vindt plaats
in het

Jeugdcentrum aan de Vijverhof
Dinsdag 9 april 2019
Aanvang 19.30 uur

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen
Notulen vorige vergadering (zie verderop in dit blad)
Jaarverslag secretaris 2018 (wordt voorgelezen tijdens de vergadering)
Jaarverslag penningmeester 2018
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend zijn
Joke van der Straaten
Arie Verhoeven
Tim den Draak
Allen zijn herkiesbaar

8. Bespreking bouw – en verbouwplannen Den Brommert
9. Rondvraag
10. Pauze
Na de pauze om ca. 20.30 uur is het Jeugdcentrum ook voor niet-leden
toegankelijk .en wordt een tweetal films vertoond met Ambacht als thema

ZOMERFAIR 2019

Op 1 juni 2019 zal de jaarlijkse Zomerfair rond de oude Dorpskerk weer, mede
door ons, georganiseerd worden. De voorbereiding is in volle gang. De contouren
van het programma worden steeds meer concreet. Als hoofdact zullen er,
vanwege het enorme succes van het afgelopen jaar, weer paarden en rijtuigen te
bewonderen zijn: De Menners zullen wederom een demonstratie ringsteken laten
zien. Er zal een wedstrijd appeltaart bakken georganiseerd worden en de hele dag
zal er een muzikale omlijsting zijn die verzorgd wordt door diverse zangkoren en
overige muzikanten. Kinderen kunnen zich laten schminken en er zijn voor hen
mogelijkheden kennis te maken met een aantal Oud Hollandse spelletjes. Ook zal
er gesjoeld kunnen worden op een reuzesjoelbak!
Uiteraard zal er ook een gezellige markt met kraampjes zijn en wordt de catering
weer verzorgd door de Paradijshoeve.
We doen ons best om nog meer kraamhouders voor deze dag aan te trekken dan
vorig jaar. Wij vragen daarbij ook uw hulp: weet u personen of bedrijven in uw
omgeving of kennissenkring die producten op markten verkopen of
demonstraties geven? Benader hen en vraag ze om een kraam of grondplaats te
huren en mee te doen op onze zomerfair op 1 juni!
Er is een speciale website voor deze Zomerfair ontwikkeld: www.zomerfair-hia.nl .
Hierop vindt u ook het aanmeldingsformulier voor kraamhouders.
Neem eens een kijkje op deze site en volg de ontwikkeling van het totale
programma.
Wij roepen u op om 1 juni in uw agenda te noteren en samen met familie en
vrienden onze zomerfair te bezoeken om er zodoende een geslaagde dag van te
maken.
We zijn actief bezig sponsors te benaderen om de kosten voor deze dag zo veel
mogelijk te dekken.

Foto invoegen

1. Het bezoek van koningin Juliana aan Hendrik-IdoAmbacht
2. Het veranderende Ambacht uit 1974
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AANKOOP BROMMERT

We hebben met de gemeente overeenstemming over de aankoop van het
gebouw Den Brommert. Begin februari hebben we de koopovereenkomst
getekend. Binnenkort zal bij de notaris de eigendomsoverdracht aan het
Historisch Genootschap plaats hebben.

BOUWPLANNEN

Nog even en u zult aan de Dorpsstraat kunnen waarnemen dat de restauratie en
verbouw van start is. De gemeentelijke vergunning is in concept gereed. We
moeten nog wachten tot deze van kracht is geworden. In de loop van mei kan
alles rond zijn.
Het sloopbedrijf, de bekende Ambachtse aannemer J.L. Rijsdijk zal het sloop- en
grondwerk voor ons doen. Zoals u wellicht weet zal het achterste deel van het
gebouw afgebroken worden. Het is de bedoeling dat bepaalde sloopmaterialen
hergebruikt gaan worden. Monumentenzorg wil dat ook graag. Voor de herbouw
van start gaat moet er ter plaatse archeologisch onderzoek worden verricht,
omdat er wellicht nog sporen van vroegere bewoning te vinden zijn. Via de
website van het Genootschap houden we u op de hoogte.
Zodra het archeologisch onderzoek is afgerond kan de aannemer Zwaluwe Bouw
uit Hooge Zwaluwe aan de slag. Deze aannemer is een bekende in Ambacht, o.a.
op het gebied van renovatie.
Als alles mee zit kan de ruwbouw tegen het eind van dit jaar zijn afgerond. Dan
volgt de afwerking van binnen nog. Via zelfwerkzaamheid willen we proberen de
bouwkosten beheersbaar te houden. We hebben belangrijke subsidies gekregen
uit het CAI-fonds en van de gemeente. Met eigen financiële middelen en steun
van enkele sponsoren lukt het krap om binnen ons budget te blijven. We hebben
enkele bezuinigingen moeten doorvoeren. Ook in dit verband dank aan onze
(nieuwe) sponsors. We kunnen best nog wat (financiële) steun van o.a. het
Ambachtse bedrijfsleven gebruiken.
Zoals u weet kunnen onze leden ook hun steentje bijdragen aan de bouw. We
hebben intussen ruim € 4.000,= aan bouwsteentjes verkocht. Helpt u mee om de
€ 5.000,= vol te maken? U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening NL 54
RABO 0336 2953 67.
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Verslag ledenvergadering Historisch Genootschap op 12 april
2018 in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof
Aanwezig : 50 leden die de presentielijst hebben getekend
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Alie Tas opent de ledenvergadering met een hartelijk welkom aan de
50 opgekomen leden. Zij spreekt haar tevredenheid uit over het groot aantal
opgekomen leden.
Speerpunt is de bouw-en verbouwplannen van Den Brommert, waarover later
meer.
Vervolgens dankt Alie de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet op allerlei
manieren.
Zij noemt met name Cors Lagendijk, die helaas om gezondheidsredenen moet
terugtreden. Een man van het eerste uur die zich op allerlei manieren heeft
ingezet. Bekrachtigd met een applaus.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld en daarna
getekend.
3. Jaarverslag secretaris
Jaap van Beek leest op zijn eigen wijze het verslag over 2017 voor en memoreert
oa allerlei activiteiten, initiatieven, exposities, de activiteiten rondom de
voorgenomen bouw-en verbouw, PR-zaken en lezingen.
Met dank aan Jaap wordt het verslag vastgesteld.
4. Jaarverslag 2017 van de penningmeester
Joke van der Straaten licht aan de hand van lichtbeelden de balans en
resultatenrekening 2017 toe.
Voor het eerst bestaat er voor Den Brommert een afzonderlijke
resultatenrekening.
Joke beantwoordt enkele vragen over oa de kosten van Swindregt Were en over
twee indirecte posten.
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5. Verslag kascommissie
André Rongen en Jaap de Nachtegaal lezen hun positieve verklaring voor en
bevelen de vergadering aan de penningmeester décharge te verlenen voor het
gevoerde (financiële) beleid en voor de neerslag daarvan in de balans en
resultatenrekening 2017. Met applaus van de vergadering wordt dit bekrachtigd.
De beide kascommissieleden worden bedankt voor hun werkzaamheden.
Jaap is aftredend en wordt opgevolgd door Alexandre van den Berg.
6. Bestuursverkiezing/herbenoeming
Alie Tas, Anneke Verseveldt en Jaap van Beek zijn aftredend. Zij stellen zich
opnieuw beschikbaar en worden bij acclamatie herbenoemd.
7. Bespreking bouw-en verbouwplannen Den Brommert
rie Verhoeven geeft uitleg van de stand van zaken aan de hand van lichtbeelden.
De impressie schets is van de architect. Een bouwproject manager ondersteunt
ons. De uitbreiding wordt mede aangewend voor het beheer van de
Spoorcollectie.
Arie beantwoordt enkele vragen en zegt dat er een toelichting beschikbaar is op
het budget van in totaal €585.000. De bruto Investeringsraming bedraagt
€695.000 . Arie herhaalt aan de vergadering dat het bestuur niet meer uitgeeft
dan dat er aan budget beschikbaar is.
De conclusie is
 We kunnen makkelijk de benodigde €40.000 investeren
 Na de verbouwing zijn we nog steeds een gezonde vereniging.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Na de pauze houdt Ger van der Straaten een lezing over het boerderij complex
van Pruijlenborgh tot Vreedenburch
Hendrik Ido Ambacht, 9 april 2019
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TOELICHTING AGENDA 9 APRIL 2019

Punt 3 Verslag secretaris Traditiegetrouw zal het jaarverslag van de secretaris
tijdens de ledenvergadering worden voorgelezen.
Punt4 Verslag penningmeester Nadat de kascommissie de stukken
gecontroleerd heeft zal het financieel verslag te zien zijn op de website
www.histgenhia.nl bij de pagina Ledenvergadering.

RABOBANK CLUBKAS
Dit artikel is bedoeld voor de leden die ook lid zijn van de Rabobank
Drechtsteden.
Het Historisch Genootschap doet dit jaar mee met de zgn. Rabobank Clubkas
Campagne.
De Rabobank stelt ook in 2019 weer een flink bedrag beschikbaar voor goede
doelen in de Drechtstedengemeenten. Ook een plan voor de inrichting van onze
nieuwe Brommert is hiervoor geselecteerd.
Alle particuliere leden van de Rabobank Drechtsteden mogen tussen 23 maart en
18 april stemmen op de club die in hun ogen een extraatje verdient. Elk lid mag
drie stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club of
vereniging. Alle particuliere leden krijgen rond 23 maart een stemcode
thuisgestuurd van de Rabobank. Hiermee kunnen zij op onze vereniging
stemmen. Leden van de Rabobank: Geef het Historisch Genootschap dit jaar uw
stem! Hoe meer stemmen op onze vereniging, hoe hogen het bedrag dat de
Rabobank dit voorjaar op de rekening van het Genootschap stort. Wij kunnen dit
extra geld in dit bouwjaar heel goed gebruiken. We willen het bestemmen voor
de inrichting van de
expositieruimten (speciale
verlichting, expositiepanelen,
e.d.)
De niet-leden van de
Rabobank kunnen ons
natuurlijk ook steunen door
het kopen van
bouwsteentjes. (zie elders in
dit mededelingenblad)
5

