Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische
Vereniging Boskoop, gehouden op dinsdag 26 maart 2019 in het
Boomkwekerij museum in Boskoop
Aanwezigen: Hans van Veen, W. Sanders, H.S. Benckhuysen, F.J. Booy, Martin Hooftman, C. vd
Willik, Stef Groenleer, Henk Stellaart, Pim Oxener, F.J.M. Bastiaans, Margriet Sol, Tineke
Rhijnsburger, E. Hammers, Cora Molenaar-Tijsterman, Mary Tijsterman, Jan van der Loo, Dick
Schiere, Marijke Schiere, Piet Stolk, Wim van der Werf, J.P. van Tol, M van Gemeren, Rien de
Wit, Kees v Teylingen, Ellen Kranendunk, Elly Soet den Uijl, Noud Slot, Sophie Oosterwijk, J.H.
Larsen, Maarten Peters.
Bestuursleden: Kees Stolker (voorzitter), Wim Peltenburg (penningmeester), Rien Knop, Rien
van Gemeren, Ineke van der Manden, Bart Hoogenveen, Clemens Boere (secretaris)
Datum:
Aanvang:
Plaats:

dinsdag 26 maart 2019
20.00 uur
Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52-54, te Boskoop

1. Welkom door de voorzitter
Opening om 20:00. De huidige tentoonstelling ‘Van oosterse schatten tot Gouds plateel’ heeft
positieve reacties opgeleverd. Veel mooie platen en aardewerk welke nu te bezichtigen zijn.
Dank aan Bart en Rien voor de tijd en samenstellingen van deze tentoonstelling.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
75 jaar bevrijding in 2020. Door Rien Knop. Alphens breed worden er tentoonstellingen
gehouden, niet zoals gluren bij de buren, maar elke vereniging een eigen invulling onder een
gezamenlijke paraplu. Indien mogelijk, aansluitend onze tentoonstelling in het voormalig
raadhuis, dan bibliotheek.
a) Graag horen we verhalen uit die tijd, of voorwerp, helemaal mooi als hier een combinatie
van is.
b) Opening op 2 april door Marga van Praag.
Foutief nummer op de meest recente paktijd, er staat 87 maar dit moet 88 zijn, excuus voor
deze foutieve indicatie.
3. Verslag van ALV d.d. 30 oktober 2018.
Bij punt 3, het woord ‘verordening’ moet worden toegevoegd achter ‘nieuw erfgoed’. Rien
Knop geeft naar aanleiding hiervan een korte toelichting dat de ‘waarde kaart’ geen nieuwe
informatie bevat.
4. Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag 2018, waarvan enkele exemplaren op papier aanwezig zijn en voorafgaand
beschikbaar via de website www.hvboskoop.nl, wordt samengevat door de secretaris.
5. Financiële jaarverslag 2018.
Toelichting door de penningmeester, over het jaar 2018 een tekort van €80,07, gezien de
reserves is dit geen probleem.
De heer Oxener vraagt naar de kosten van Flora reeks in 2018, daar er enkel baten staan
vermeld.

Verslag kascontrolecommissie is helaas niet beschikbaar door het ontbreken van
commissieleden. Na een oproep meldt de Hr Stolk zich voor deze taak, zodat, met toestemming
van de vergadering, de kascontrole alsnog uitgevoerd kan worden.
Decharge bestuur.
6. Bestuurszaken
Voorzitter Kees Stolker geeft aan dat 2019 zijn laatste jaar als voorzitter zal zijn.
Algemeen bestuurslid Rien Knop, zal per maart 8 jaar zitting hebben in het bestuur.
Wim Peltenburg heeft het penningmeesterschap overgenomen van Henk Tasma, deze blijft
actief als ledenadministrateur. Clemens Boere het secretariaat van Gabrielle Hageraats en
Gertjan van Midden zijn plaats is ingenomen door Rien van Gemeren.
7. Excursies.
Nog niets gepland in 2019; suggesties zijn welkom: Bisdom van Vliet in Haastrecht, Elburg,
Westlands museum.
8. Rondvraag
De heer Oxener vraagt aandacht voor 800 jaar Boskoop, in 2022. Het bestuur heeft hier nog
geen concrete plannen voor, suggesties zoals altijd, welkom.
In 2022 nog een jubileum, want dan bestaat de HVB 25 jaar.
9. Sluiting
20:34

Programma na de vergadering:
Na de vergadering heeft Joop Nobel een lezing geven ‘Goudse Plateel’ waarbij naast een
presentatie ook fysieke voorwerpen aanwezig waren.
De heer Nobel wordt hartelijk bedankt voor zijn lezing.

