Algemene Ledenvergadering 13 april 2016
Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude nodigt u uit voor de Algemene
Ledenvergadering op 13 april om 20.00 uur in Concordia, Westhaven 27.
Geschiedenisprijs
Voorafgaand aan de jaarvergadering wordt de Geschiedenisprijs uitgereikt aan leerlingen van het
voortgezet onderwijs die het beste werkstuk over geschiedenis hebben gemaakt.
Lezing
Daarna houdt Michaël Lucassen, hoofd beheer bij het Streekarchief Midden-Holland, een lezing. Hij
laat verschillende aanwinsten van het streekarchief uit de afgelopen jaren de revue passeren. Hij
besteedt aandacht aan hun herkomst, aan de inhoud en aan de historische context. Het gaat om een
selectie uit een zeer gevarieerde reeks, gevarieerd zowel wat betreft tijdsperiode, als ook wat betreft
vorm en inhoud.
pauze
Ledenvergadering
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Opening door de voorzitter
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2015
Ingekomen stukken en mededelingen
Activiteitenverslag over 2015
Jaarverslag van de penningmeester over 2015
Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
De commissie bestaat uit Bert Bohnen, Marianne Lint en Pieter Boer.
Begroting voor het boekjaar 2016
Benoeming kascommissie 2017
Pieter Boer treedt af en een nieuw lid moet worden benoemd.
Beleidsplan 2016 - 2019
Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkend bestuurslid
De bestuursleden Marian Heeringa en Bart Pors hebben hun eerste bestuurstermijn afgerond en
treden dientengevolge af. Voorgesteld wordt hen te benoemen voor een tweede termijn.
Voorgesteld wordt Patricia Gho te benoemen als bestuurslid in de vacature die is ontstaan door
het aftreden van Jan Potharst in 2015.
Rondvraag
Sluiting

We hopen u te mogen begroeten op de jaarvergadering!
Bijlagen bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:
-

agendapunt 2: Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2015
agendapunt 4: Activiteitenverslag over 2015
agendapunten 5 en 7: Jaarverslag van de penningmeester over 2015 en Begroting 2016
agendapunt 9: Beleidsplan 2016 -2019
agendapunt 10: Benoeming bestuurslid

agendapunt 2: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 APRIL 2015
Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering houdt Peter Fokkens, voorzitter van de
Museumhaven Gouda, een lezing over de museumhaven.
1. Opening
Gert Jan Jansen, vicevoorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vervangt
Gerard van Ham die verhinderd is; ook is er bericht van verhindering van het bestuurslid Han
Breedveld.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2014
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen ter behandeling.
4. Activiteitenverslag over 2014
Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het activiteitenverslag. Het verslag
wordt vastgesteld.
5a. Jaarverslag van de penningmeester over 2014
De penningmeester Hans Hoogenraad vertelt dat hij er in is geslaagd uitgaven te reduceren, onder
andere door een andere drukker voor Tidinge in te schakelen. De uitgave van Stad van de
Gouwenaars is afgerond. De penningmeester hoopt over een jaar uit de kosten te zijn van dat
project.
5b. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
Dirk Koper leest mede namens Pieter Boer een verklaring voor van de bevindingen van de
kascommissie. Hij complimenteert de penningmeester. De commissie stelt de vergadering voor de
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het in 2014 gevoerde financiële beheer.
De vergadering stemt daarmee in en bekrachtigt dit met een applaus.
5c. Begroting voor het boekjaar 2015
De penningmeester geeft een korte toelichting. Hij vertelt dat de begroting is weergegeven in
dezelfde tabel als de jaarrekening. De verlies- en winstrekening en balans zijn uitgebreider dan in
voorgaande jaren naar aanleiding van een advies van de kascommissie 2014. Marianne Lint vraagt
naar het ledental en stelt de vraag aan de orde of het zinvol is een ledenwerfactie te organiseren. De
ontwikkeling van het ledental is vermeld in het activiteitenverslag. Het bestuur heeft inmiddels een
ledenwerfactie ingezet door cursisten van Goudologie te benaderen. De ledenvergadering stelt de
begroting voor 2015 ongewijzigd vast.
6. Benoeming kascommissie 2015
Dirk Koper treedt volgens het rooster af als lid van de kascommissie. Charles Duijnstee heeft zich uit
de kascommissie teruggetrokken in verband met persoonlijke omstandigheden. Daarom worden
naast Pieter Boer twee nieuwe leden benoemd. Het bestuur stelt voor Marianne Lint te benoemen in
de vacature Koper en Bert Bohnen in de vacature Duijnstee. De ledenvergadering stemt in met deze
voordracht en benoemt beide leden.
7. Voorstel tot verlenging van de werkingstermijn van het beleidsplan met een jaar.
Gert Jan Jansen deelt mee dat het niet gelukt is een nieuw beleidsplan te schrijven. Hij stelt voor de
werkingsduur van het beleidsplan met een jaar te verlengen. Een geldig beleidsplan wordt onder

andere geëist voor de Belastingdienst. Om te laten zien dat de vereniging druk is met het
ontwikkelen van nieuwe activiteiten krijgen vervolgens drie actieve leden het woord om te vertellen
waar zij mee bezig zijn.
Als eerste vertelt Jan Willem Eelkman Rooda over de 10e Waterconferentie die op 18 juni plaatsvindt.
Het thema is Hollands Welvaren. Sprekers zijn onder andere oud-wethouder Roland van Schelven en
dijkgraaf Hans Oosters. Er wordt een prijsvraag georganiseerd om ideeën te verwerven over wat we
nog meer kunnen doen met het Goudse water. Ten slotte deelt Jan Willem Eelkman Rooda mee dat
het idee bestaat bij de organisatie van toekomstige waterconferenties andere steden te betrekken,
zodat de conferentie in komende jaren in andere Hollandse watersteden kan worden gehouden.
Vervolgens vertelt Nico Boerboom over de nieuwe website die momenteel gebouwd wordt. Dit is
nodig omdat de oude website tien jaar geleden is gebouwd met programmatuur die nu verouderd is,
waardoor een kwetsbare situatie is ontstaan. Hij toont de vergadering het uiterlijk van de nieuwe
website en vertelt dat de website ook enkele nieuwe functies krijgt: een webwinkel voor publicaties
en de mogelijkheid om de inhoud van oude Tidingen te tonen voor het geval goudanet.nl deze
functie niet langer zou ondersteunen.
Als laatste van de drie vertelt Paul van Horssen over de Geschiedenisprijs die momenteel voorbereid
wordt. Het betreft een prijs voor werkstukken voor het vak geschiedenis die middelbare scholieren
maken voor het eindexamen. De Goudse docenten zijn geïnformeerd over het plan. Er wordt naar
toe gewerkt de eerste prijs uit te reiken in 2016. Winnende scholieren krijgen een dag aangeboden in
bijvoorbeeld een historisch attractiepark.
Ten slotte vraagt Gert Jan Jansen of de ledenvergadering kan instemmen de werkingsduur van het
beleidsplan te verlengen met een jaar. De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.
8. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden
Gert Jan Jansen vertelt dat Jan Potharst afscheid neemt van het bestuur als gevolg van een wijziging
van het Huishoudelijk Reglement die twee jaar geleden plaatsvond en die de zittingsduur van
bestuursleden beperkt tot twee termijnen van vier jaren. Vanavond nemen we op sobere wijze
afscheid van Jan Potharst als bestuurder. Later zal het bestuur dat tijdens het bestuursdiner meer
uitgebreid doen. Gert Jan Jansen memoreert de betekenis die Jan Potharst heeft gehad voor de
vereniging. De laatste jaren had Jan Potharst de excursies in portefeuille en heeft hij zich
onderscheiden in bijzondere situaties, bijvoorbeeld toen de jaarrekening enkele jaren geleden met
een noodactie moest worden opgesteld en toen bezwaren tegen de sloop van een gemeentelijk
monument moesten worden verdedigd bij de bezwarencommissie van de gemeente. Gert Jan Jansen
dankt Jan Potharst voor alles wat hij gedaan heeft.
Momenteel is er geen kandidaat voor de vacature die ontstaat door het aftreden van Jan Potharst.
Een mogelijke kandidaat heeft zich kort voor de ledenvergadering teruggetrokken. Het bestuur
beraadt zich in de komende bestuursvergadering over verdere stappen.
9. Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld tijdens de rondvraag.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de algemene ledenvergadering.

voorzitter: Gerard van Ham

secretaris: Bart Pors

agendapunt 4: ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2015
Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2015. In de
nieuwsbrieven is meer uitvoerige informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Die Goude
ging het jaar in met 869 leden en sloot het af met 877 leden. In 2015 zijn 7 leden overleden, onder
wie onze oud-secretaris Henk Snaterse. 45 nieuwe leden kwamen erbij, onder wie vele Goudologen.
bestuur
Het bestuur vergaderde acht keer. Op de ledenvergadering beëindigde Jan Potharst volgens het
rooster zijn lidmaatschap van het bestuur. De ledenvergadering besloot de werking van het
beleidsplan 2012 – 2014 met een jaar te verlengen. Een nieuw beleidsplan voor de jaren 2016 – 2019
werd geschreven. De portefeuilleverdeling in het bestuur was als volgt: Gerard van Ham voorzitter;
Bart Pors secretaris, boekenverkoop en archief, werkgroep gebouwd erfgoed, contact stadhuisgroep;
Hans Hoogenraad penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, werkgroep communicatie,
beleidsplan en contact Historisch Platform; Bianca van den Berg werkgroep gebouwd erfgoed; Han
Breedveld werkgroep ruimte, Watergilde; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact
Sluiswachtersgilde; Jan de Haan werkgroep ruimte en contact werkgroep excursies; Marian Heeringa
werkgroep lezingen, contact Geschiedenisprijs; Ronald van der Wal Tidinge, contact Streekarchief.
vrijwilligers
Steeds melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen en er komen ook
vrijwilligers af op nieuwe activiteiten. Ongeveer 10% van onze leden zet zich in om de verschillende
activiteiten van de vereniging mogelijk te maken. Voor de vrijwilligersborrel aan het begin van het
jaar konden wij dan ook meer dan 80 leden uitnodigen.
communicatie
De communicatie kreeg veel aandacht. Gert Jan Jansen zette een werkgroep communicatie op. De
nieuwsbrief verscheen zeven keer met een inhoud die het blad een positie geeft die ver uitsteekt
boven de vroegere nieuwsbrief. De website www.diegoude.nl werd geheel vernieuwd en webmaster
Nico Boerboom heeft veel werk verzet om deze in de lucht te krijgen. De website werd ook geschikt
gemaakt om te kunnen zoeken in de inhoud van publicaties van Die Goude. Begonnen werd met
Facebook om contact te krijgen met een nieuwe groep geïnteresseerden. Dit lijkt aan te slaan.
Tidinge
De redactie bracht vier interessante nummers van het blad Tidinge uit. De nummers over de Goudse
architect Dessing en De Kritiese Siroopwafel trokken veel belangstelling buiten de kring van onze
leden. Het derde nummer van het jaar werd in oktober uitgegeven om mee te doen aan de Maand
van de Geschiedenis.
lezingen
De lezingencommissie organiseerde zeven lezingen, waarvan de lezing van Hennie Verhoef over de
Graven van Blois, heren van Schoonhoven en Gouda wel 130 bezoekers trok. Samen met Open
Monumentendag Gouda werd in de Monumentenweek een lezing gehouden. Met de Stichting
Goudse St-Jan werd samengewerkt ten behoeve van een lezing in de St-Janskerk over Hieronymus
van Beverningh.
excursies
De excursiecommissie organiseerde twee excursies. 43 personen gingen op 11 april naar
Wieringermeer en Medemblik. Op zaterdag 4 oktober maakte een gezelschap van ca. 30 personen
een tocht op de Rijn tussen Tolkamer en Arnhem.

stadhuis
De medewerkers van Die Goude ontvingen ‘s zaterdags in totaal 1745 bezoekers in het stadhuis. Op
nogal wat zaterdagen kon het publiek niet door Die Goude ontvangen worden als gevolg van andere
activiteiten in het stadhuis.
boeken
Nagegaan werd wat te doen staat nadat de stadsgeschiedenis Duizend jaar Gouda over enkele jaren
uitverkocht raakt. Besloten werd ten behoeve van onderzoek een digitale versie van deze
stadsgeschiedenis te gaan ontsluiten op de website van Die Goude. Eind november werd een
boekenmarkt georganiseerd in het stadhuis.
geschiedenisprijs
Een geschiedenisprijs voor middelbare scholieren werd voorbereid. In 2016 zijn de resultaten te
verwachten van deze inspanning.
genealogieproject
Met het Streekarchief Midden-Holland werd een genealogieproject voorbereid dat in 2016 start.
Watergilde
Het Watergilde hield op 18 juni een geslaagde 10e Waterconferentie. Onderdeel van de conferentie
was een prijsvraag die twee inspirerende plannen opleverde om de relatie tussen stad en water te
versterken. Beide plannen werden gepresenteerd aan de gemeenteraad. In samenwerking met de
Hogeschool Inholland werd een groep studenten van de Hbo-opleiding Landscape & Environment
Management aan het werk gezet om gezien de ontwikkeling van Westergouwe
inrichtingsmogelijkheden van de Oostpolder te onderzoeken. De studenten presenteren begin 2016
de resultaten van hun onderzoek. Een nieuwe website werd gerealiseerd met informatie over alles in
Gouda wat met water te maken heeft: www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl.
Sluiswachtersgilde
Het Sluiswachtersgilde gaf voor het eerst met de nieuwe geluidsinstallatie demonstraties van de
Donkere Sluis en trok daarmee veel publiek. Het bereidde plannen voor om ook demonstraties te
gaan geven aan het Amsterdams Verlaat.
ruimtelijke advisering
De werkgroep ruimte zette zich in om het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan
Schielands Hoge Zeedijk te verdedigen. Aan het einde van het jaar deed de Raad van State uitspraak
waarbij Die Goude op onderdelen in het gelijk werd gesteld. Het bezwaar tegen de toegestane
bouwhoogte werd echter afgewezen. De werkgroep sprak ook in bij de planvorming over de
inrichting van de Kop van de Kleiweg. Dat gebeurde in samenwerking met het Watergilde.
monumenten
Besloten werd een werkgroep gebouwd erfgoed in te stellen. Deze werkgroep wordt voorbereid.
archivering
Teun van Dolder digitaliseerde in de afgelopen jaren duizenden dia’s van Gouda. Zij werden
overgedragen aan het Streekarchief om ze toegankelijk te maken voor het publiek. Nu de
hoeveelheid digitale informatie toeneemt, zet Nico Boerboom een digitaal verenigingsarchief op.
samenwerking met andere organisaties.
Er werd met diverse Goudse organisaties samengewerkt: deelname aan het Historisch Platform,
gezamenlijke organisatie van lezingen met de stichtingen Open Monumentendag Gouda, Boughaz en
Goudse St-Jan, boekenmarkt met Open Monumentendag Gouda en Gouda op Schrift, samen

optrekken met het Platform Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologiecursussen, deelname aan de redactie van Leven in Gouda, gezamenlijk genealogieproject met het
Streekarchief Midden-Holland.
agendapunten 5 en 7: JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2015 EN BEGROTING 2016

Toelichting op de jaarrekening 2015
Algemeen
Het resultaat (€ 3.294) is hoger dan verwacht (verlies € 300). Dit komt hoofdzakelijk door de hogere
contributie ontvangsten (€ 1.147), hoger resultaat Waterconferentie (€ 794), lagere uitgaven voor
bestuurskosten (€ 649) en diverse kosten (€ 647). We mogen dus op een gezond financieel jaar
terugzien.
Beginbalans: toelichting op de aanpassingen
In de jaarvergadering van april 2015 zijn de volgende aanpassingen op de eindbalans van 2014
besloten die verwerkt zijn in de beginbalans 2015.
1. Het resultaat van de boeken (€ 611) over te hevelen naar het fonds voor boeken.
2. Het resultaat van het boek “Stad van de Gouwenaars” (€-25.771) over te hevelen naar het fonds
voor straatnamenboek.
3. Het resultaat algemeen (€ 2.952) ten bate van het eigen vermogen brengen.
V&W: toelichting op de resultaten 2015 t.o.v. begroting 2015 en jaarrekening 2014
1. Tidinge: het resultaat 2015 is ongeveer gelijk aan de begroting. De kosten zijn lager dan 2014
omdat we eind 2014 zijn overgegaan naar een nieuwe, goedkopere, drukker.
2. Nieuwsbrief: in 2015 hebben we enveloppen moeten aanschaffen (€ 419) zonder dat daar in de
begroting rekening mee was gehouden. Verder zijn de drukkosten gestegen omdat we niet
voorzagen dat het aantal bladzijden zo toe zou nemen.
3. Lezingen: dit jaar zijn er 7 lezingen gehouden. De kosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot.
4. Waterconferentie lasten: de 10e waterconferentie is doorgegaan. Er is sterk gelet op de kosten
omdat ook de subsidies minder waren.

5. Bankkosten: de lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.
6. Bestuurskosten: De bestuurskosten zijn over de hele linie minder; met name het jaarlijkse
bestuur-diner heeft minder gekost.
7. Lidmaatschappen: vanaf 2015 hebben we een dubbel lidmaatschap bij het Historisch Platform
voor zowel Die Goude als het Watergilde. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen. De andere
lidmaatschappen betreffen: Heemschut, Hendrik de Keyzer en Goudse St Jan.
8. Boeken kosten: we hebben dit jaar geen kosten gemaakt die betrekking hadden op de verkoop
van boeken. Voor de jaarlijkse boekenmarkt hoeven we niets te betalen.
9. Boeken straatnamen kosten: dit zijn nagekomen declaraties en de kosten voor opslag.
10. Diverse kosten: we hebben kosten gemaakt voor de nieuwe website, twee banners en een
harddisk voor back-up van alle digitale gegevens. Voor de website hadden we meer begroot dan
nu gerealiseerd is. Het bedrag voor de geschiedenisprijs is dit jaar niet gebruikt.
11. Sluiswachtersgilde: voor kosten van deze werkgroep is € 150 gereserveerd, maar dat bleek niet
nodig.
12. Contributie: dit jaar zijn de contributie inkomsten gestegen doordat leden gemiddeld meer
betaald hebben. Daarnaast was de begroting gebaseerd op een dalend ledental terwijl dit stabiel
is gebleven.
13. Stadhuis: dit is het deel van de entreegelden die wij mogen behouden. Het resultaat ligt in de lijn
van zowel 2014 als de begroting.
14. Lezingen baten: dit is de bijdrage van de OMD Gouda aan de lezing tijdens de monumentenweek.
15. Waterconferentie baten: de ontvangen subsidiebedragen zijn lager dan begroot. Doordat de
lasten ook veel lager zijn dan begroot blijkt dan het aandeel van Die Goude zou bijdragen minder
is dan verwacht.
16. Rente: de rentevergoeding over 2014 ontvangen we begin 2015 en komt daarmee in het
resultaat 2015.
17. Boeken verkopen. De baten van de boekenverkoop via het stadhuis en de jaarlijkse boekenmarkt
komen aanzienlijk lager uit dan 2014. De begroting ervan was voldoende veilig ingeschat.
18. Boeken straatnamen verkopen. Dit zijn alle opbrengsten uit de eigen verkoop en de verkoop via
boekhandels. De verkoop is in 2015 min of meer tot stilstand gekomen.
19. Stadhuisdienst, Specificatie en Kruisposten. Deze rubrieken dienen voor controledoeleinden en
moeten op 0 uitkomen. Stadhuisdienst is het verschil tussen de opgegeven ontvangsten van de
stadhuisdienst en de op de bank ontvangen bedragen. Specificatie is het verschil tussen de
bedragen die in verschillende rubrieken gesplitst zijn. Kruisposten is het verschil van de
overboekingen tussen de rekeningen courant en de spaarrekeningen.
20. Resultaat algemeen: het resultaat is hoger dan verwacht. Dit komt hoofdzakelijk door de hogere
contributie ontvangsten, hoger resultaat waterconferentie, lagere uitgaven voor bestuurskosten
en diverse kosten.
21. Resultaat boeken: het resultaat (€ 965) ligt dit jaar boven dat van 2014.
22. Resultaat straatnamenboek: met het resultaat (€ 1.109) kunnen we terugzien op een goed jaar.
Het cumulatieve resultaat van het straatnamenboek is € 4.513 negatief, echter daarbij is de
toegezegde € 5.000 die Die Goude zou bijdragen niet meegenomen. Als we dit wel doen dan
komen we uit op een positief resultaat.
Eindbalans: toelichting jaarrekening 2015
1. De saldi op de beide bankrekeningen (ABN/AMRO en ING) proberen we ongeveer gelijk te
houden.
2. De balansrubrieken waarvan de betaling in een ander jaar plaatsvindt heb ik gesplitst in de
methode van verwerken. Toelichting: Vooruitbetaalde lasten en vooruit ontvangen baten staan
dit jaar in de balans en niet in de resultaatrekening. In een volgend jaar komt dit wel in de
resultatenrekening (bijvoorbeeld vooruit ontvangen contributies). Nog te ontvangen
baten/lasten zijn reeds dit jaar in het resultaat opgenomen en zullen in een volgend boekjaar
alleen in de balans verrekend worden (bijvoorbeeld nagekomen rekening voor de Tidinge). Te

3.
4.
5.
6.
7.

verrekenen uitgaven/inkomsten worden in het geheel niet in de resultaatrekening opgenomen
maar komen wel in de balans en zullen in een volgend jaar verrekend worden (bijvoorbeeld borg
voor het frankeerapparaat).
Nog te ontvangen baten: het bedrag voor de stadhuisdienst 2014 is in 2015 ontvangen. Voor
2015 is alles ontvangen zodat er geen baten meer zijn die ontvangen moeten worden.
Te verrekenen uitgaven: het voorgeschoten bedrag voor de geluidsinstallatie is ontvangen en er
resteert nu alleen nog de borg voor het frankeerapparaat (€ 260).
Vooruit ontvangen baten: dit is de contributie voor 2016 die in 2015 ontvangen is (€ 1.521).
Nog te betalen lasten: dit zijn nagekomen rekeningen voor de Tidinge van december 2015
(€ 2.333).
Te verrekenen inkomsten: dit is het deel van de ontvangen entreegelden van het stadhuis dat we
nog aan de beheerder moeten afdragen.

Eindbalans: voorstellen voor de toewijzing van de resultaten en aanpassingen
De onderstaande voorstellen zijn nog niet verwerkt in de jaarrekening 2015, indien ze worden
aangenomen dan worden deze verwerkt in de jaarrekening 2016.
1. Het resultaat van de boeken (€ 965) overhevelen naar het fonds voor boeken.
2. Het resultaat van het boek “Stad van de Gouwenaars” (€ 1.109) overhevelen naar het fonds voor
straatnamenboek dit komt dan uit op € 4.513 negatief.
3. Het resultaat algemeen (€ 3.294) ten bate van het straatnamenboek laten komen. In de
oorspronkelijke begroting voor het straatnamenboek was een donatie van Die Goude
opgenomen van € 5.000.
4. De verkoop van het straatnamenboek loopt nu terug en het voorstel is om dit niet meer apart te
registreren en vanaf 2016 de betreffende rubrieken toe te voegen aan de rubrieken voor boeken.
5. Voorstel is om de naam van de rubriek “Sluiswachtersgilde” te wijzigen in “Werkgroepen”.
Hieronder vallen dan de werkgroepen waarvan de kosten niet substantieel zijn. Dit zijn:
Sluiswachtersgilde, Ruimte, Communicatie, Gebouwd erfgoed, Genealogie, Geschiedenisprijs en
Watergilde. De rubriek “Waterconferentie” blijft bestaan omdat er in 2017 mogelijk weer een
nieuwe gehouden wordt.
6. De rubriek “Lezingen baten” te laten vervallen omdat we geen entreegelden meer vragen,
eventuele baten worden dan direct verrekend met de lasten. “Lezingen lasten” wordt dan
“Lezingen”.
Begroting: toelichting
1. Tidinge: onze drukker Quadraat heeft de prijs verhoogd en daar is de begroting op aangepast.
Tevens moeten er in 2016 enveloppen besteld worden (€ 1.500).
2. Nieuwsbrief: voor 2016 verwachten we ongeveer dezelfde kosten.
3. Lezingen: er staan 8 lezingen gepland, waaronder een extra lezing voor de presentatie van het
onderzoek over de Oostpolder. Verder gaat de zaalhuur omhoog.
4. Waterconferentie lasten: er staat geen waterconferentie gepland maar mogelijk wordt er in 2017
wel een twee-jaarlijks evenement georganiseerd. Hiervoor reserveren we alvast € 1.000 in de
begroting.
5. Bankkosten: de verwachte kosten zullen iets gaan stijgen.
6. Bestuurskosten: begroot is € 2.500, gelijk aan het resultaat 2015 omdat we geen bijzonderheden
voor 2016 verwachten.
7. Lidmaatschappen: in de begroting is een lichte stijging verwerkt (€ 200).
8. Boeken kosten: dit is het bedrag voor de opslag van het straatnamenboek (€ 600) en € 400 voor
het boek 1000 jaar Gouda in PDF formaat.
9. Boeken resultaat: dit is de resultante van verkopen en kosten. De bestemming van het resultaat
op boeken zal besloten worden in de volgende ALV.

10. Diverse kosten: we krijgen een bedrag terug vanwege de procedure bij de RvS (€ 300) en voor
verzekering, webhosting en overige kosten is een bedrag van € 500 opgenomen. Daarnaast zal €
1.000 voor het 750 jarig lustrum in 2017 gereserveerd worden.
11. Sluiswachtersgilde: de naam zal worden aangepast in “Werkgroepen”, dit zijn er 5 en daarvoor
wordt totaal € 1.000 opgenomen, waaronder kosten voor tentoonstelling studieopdracht
InHolland en de genealogieprijs.
12. Contributies: de begroting is gebaseerd op de ontvangsten in 2015 waarbij we ook met een
kleine stijging van het ledental rekening houden.
13. Stadhuis: we verwachten dat de opbrengsten ongeveer hetzelfde als in 2015 zullen bedragen €
2.500.
14. Lezingen baten: bij de lezingen zal geen entree meer geheven worden.
15. Rente-inkomsten: de begroting is gebaseerd op de begin 2016 ontvangen rente over 2015.
16. Boeken verkopen: dit schatten we in op hetzelfde bedrag als de verkopen uit 2015.
17. Het resultaat is € 300 negatief. We zijn een gezonde vereniging en ik zie er geen probleem in dat
we in 2016 een licht negatief resultaat begroten.
18. Voorstel contributie 2016: de begroting geeft geen directe aanleiding om de contributie te
verhogen en daarom is het voorstel de contributie voor 2016 ongewijzigd te laten (€ 28 per jaar).
agendapunt 9: BELEIDSPLAN 2016 – 2019
De plaats van het beleidsplan
Het werk van een vereniging wordt gestructureerd door een stelsel van afspraken, waarmee
enerzijds richting wordt gegeven aan komende activiteiten en anderzijds verantwoording wordt
afgelegd over gevoerde activiteiten. Die afspraken worden vastgelegd in besluiten van het hoogste
orgaan van de vereniging: de algemene ledenvergadering.
a. De doelstellingen van de vereniging zijn omschreven in de statuten.
b. De manier van werken is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
c. In het beleidsplan geeft de vereniging voor een aantal jaren (dus op hoofdlijn) aan wat de
vereniging gaat doen om de doelstellingen te bereiken.
d. In de begroting wordt voor het komend jaar bepaald welke middelen ter beschikking worden
gesteld aan concrete activiteiten.
e. In het activiteitenverslag, het financieel verslag en de jaarrekening wordt verantwoording
afgelegd over de activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.
Het beleidsplan heeft ook een formele achtergrond.
Die Goude is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en wil dat blijven. Een gift aan Die
Goude kan – binnen bepaalde randvoorwaarden- gelden als aftrekpost voor de Inkomstenbelasting.
Voorwaarde voor de ANBI is o.a. het bezit van een beleidsplan. Informatie over het beleidsplan moet
openbaar gemaakt worden en via internet gratis ter beschikking zijn.
Plan voor een termijn van vier jaar
Tot op heden heeft Die Goude gewerkt met beleidsplannen voor drie jaar: 2009-2011 en 2011-2014.
De werkingsduur van het laatstgenoemde beleidsplan is door de Algemene Ledenvergadering met
een jaar verlengd. Toen is ook afgesproken voortaan uit te gaan van een werkingsduur van 4 jaar.
Het motto van het beleidsplan
Het is een genot om - zowel individueel als in groepsverband - actief te zijn met de historie van de
stad Gouda. Inspelend op breed aanwezige kennis, bereidheid zich in te zetten en gestoeld op
draagvlak bij de leden, speelt Die Goude een zichtbare rol in het sociaal-culturele leven van de stad
Gouda. Natuurlijk wordt daarbij goed samengewerkt met alle instanties met verwante doelstellingen

op het terrein van historie en cultureel erfgoed, maar Die Goude heeft daar als enige vereniging met
vele honderden leden en een werkgroepenstructuur een specifieke positie.
Kernpunten:
1. Gewoon doorgaan met activiteiten die goed lopen en niet ter discussie staan (bijvoorbeeld het
houden van lezingen, het uitbrengen van de Tidinge), maar niet aarzelen te stoppen met activiteiten
die niet als langer zinvol worden ervaren (bijvoorbeeld zelf organiseren stadswandelingen).
2. Centraal staat het bevorderen en toegankelijk maken van de kennis en het inzicht in de
ontwikkelingen die hebben geleid tot het Gouda dat wij vandaag kennen. Een speciaal accent daarbij
hebben het water, de ruimte en het gebouwde erfgoed.
3. Het verhogen van het aantal actieve leden vraagt enerzijds om enige ordening van de thema’s en
verbanden waarin die activiteit plaats kan vinden, maar ook –voor zover het gericht is op onderzoek
– om mogelijkheden om de uitkomsten te delen met anderen (publicatiemogelijkheden).
4. Die Goude is een vereniging van vrijwilligers die zich naar beste kunnen en vermogen inzetten. Een
belangrijke voorwaarde voor inzet is het feit dat iemand zijn taak met plezier kan doen. Principes van
normaal menselijk contact en gezond verstand zijn daarbij minstens zo belangrijk als
efficiencycriteria die het ondernemen sturen en absolute normen over goed of fout.
5. In het contact met de overheid geldt dat Die Goude zich niet op de stoel van de bestuurlijkpolitieke afweging zal begeven. Wanneer over een bepaald onderwerp alle relevante factoren door
de bevoegde instantie serieus zijn afgewogen, zal Die Goude zich in principe neerleggen bij de
uitkomst van het bestuurlijke proces. De vereniging is geen actiegroep.
6. Het uitgeven van boeken is vanouds een kernactiviteit van Die Goude. De continuïteit zal worden
bewaakt. Daarbij staat de te verwachten belangstelling voor de uit te geven boeken voorop, maar
worden ook de financiële risico’s in ogenschouw genomen.
7. Digitalisering: Bij een deel van het ledenbestand staat dit thema niet voorop, maar aandacht voor
digitalisering is nodig om als historische vereniging herkenbaar te blijven voor jongere generaties. Dit
is ook voor de publicaties van belang.
8. Jubilea: Die Goude bestaat in 2017 85 jaar, de stad Gouda in 2022 maar liefst 750 jaar (en Die
Goude dus 90). Het tweede valt buiten de planperiode, maar is anderzijds van een zodanig
importantie voor een Historische Vereniging dat reeds in dit beleidsplan initiatieven worden
genomen. Verder bestaat het Gouds Watergilde in 2016 15 jaar.
Uitwerking
Het Gouds Watergilde
Het Gouds Watergilde is de werkgroep die het meest aan de weg getimmerd heeft. De vele
activiteiten culmineerden in de reeks Waterconferenties die –met steun van de gemeente Gouda- al
tien keer een inspirerende bijeenkomst opleverde. Het Watergilde opereert op basis van een
werkplan dat eind 2015 afliep. Het nieuwe werkplan is aangekondigd.
Van één project kunnen de steigers weg: het Virtueel Gouds Sluizenmuseum. De website is begin
2016 operationeel.
Het Gouds Sluiswachtersgilde
Deze groep van zeer actieve watermensen bestaat uit mensen die graag de mouwen uit de handen
steken. Verwacht mag worden dat het aantal te bedienen sluizen gestaag zal toenemen, gesteund
door een toegenomen publieksbereik.

De Werkgroep ruimte
De werkgroep Ruimte beschikt over een werkplan voor de periode 2013-2020. De Werkgroep
beoordeelt plannen van overheden en particulieren die consequenties (kunnen) hebben voor de
inrichting en het gebruik van de ruimte in en om Gouda. De werkgroep hanteert drie uitgangspunten:
a) Ontwikkelen van een ‘neus’ voor wat zich aan veranderingen in de stad gaat aandienen. De
werkgroep gaat herkenbaar worden als vorm van burgerparticipatie, waar rekening mee wordt
gehouden. Proactief optreden is het uitgangspunt. De leden gaan hun kennis van de
omgevingswetgeving vergroten. De werkgroep gaat in een vroeg stadium meedenken met de
gemeente. Er wordt een beschrijving gemaakt wat de werkgroep onder ‘de ruimtelijke kwaliteit
van de stad’ wordt verstaan.
b) Werken met jaarthema’s. Voor het jaar 2016 worden dat de thema’s ‘beheer van de openbare
ruimte’ en ‘tegengaan van leegstand van winkelpanden en de daar boven gelegen woningen’.
Tijdelijk gebruik zal worden gepromoot. Beoogd wordt dat Die Goude zich op die jaarthema’s kan
manifesteren door lezingen, excursies en tentoonstellingen te organiseren. Het bewustmaken
van ruimtelijke kwaliteit bij burgers en overheid staat centraal.
c) Zoeken van samenwerking met andere werkgroepen van Die Goude en met organisaties die zich
met dezelfde thema’s bezighouden.
De werkgroep zoekt naar uitbreiding van het aantal leden ten behoeve inbreng van ideeën en
draagvlak en om de taken te kunnen verdelen.
Publicaties
In 2016 staan verscheidene boekwerken in de planning bijvoorbeeld over de politie sinds 1815 en
over de Bombardementen op Gouda. Een nieuwe prikkel kan uitgaan van een nieuwe populaire
versie van een Goudse stadsgeschiedenis, die in geen enkel Gouds huishouden mag ontbreken.
Daarin zouden bij voorkeur de fysieke geschiedenis (dat wordt geaccentueerd door ‘Denslagen’) en
de meer sociale geschiedenis (van Duizend jaar Gouda) gecombineerd moeten worden. De
mogelijkheden daartoe worden onderzocht, met het jaar 2022 ‘750 jaar stad’ als richtpunt. Daaraan
voorafgaand zal het standaardwerk Duizend jaar Gouda dat Die Goude in 2002 verzorgde, maar dat
nagenoeg uitverkocht is, via de website digitaal ter beschikking worden gesteld. Nagegaan wordt
verder of er (ter overbrugging tot 2022) wellicht behoefte is aan een aanvulling, waarin de periode
2000-2015 wordt behandeld en waarin wordt vermeld op welke punten nieuwe inzichten zijn
ontstaan.
Gegeven de uitspraak dat het (helpen) uitgeven van boeken vanouds een kernactiviteit van Die
Goude is, streeft de vereniging ernaar een zodanige positie te verwerven dat elke instantie of
persoon die plannen heeft voor het ontwikkelen van een boekwerk over Gouda met een algemeen
historische inslag, zich de vraag stelt of samenwerking met Die Goude zinvol kan zijn.
Tidinge van Die Goude
De Tidinge wordt breed gewaardeerd. Het is een belangrijk visitekaartje, waarvan de artikelen door
gedegenheid en wetenschappelijke onderbouwing blijvend op papier verschijnen, maar ook (met een
vertraging van twee jaar) digitaal raadpleegbaar zijn op onze website.
Die Goude ziet geen kans om een betaalbare opbergbox of -map voor de ‘vierkante’ Tidinge te laten
maken.
Lezingen
Die Goude organiseert in beginsel zeven lezingen per jaar. Ze hebben als uitgangspunt de historie van
Gouda.
Stadhuisgroep
Het open houden van het stadhuis op de Markt op zaterdag voor het publiek is een taak die bijdraagt
aan de bekendheid van Die Goude en aan de kas. Zo blijft er een structurele relatie met één van onze

topmonumenten in de stad. De Stadhuisgroep geeft vorm aan een verkooppunt (naast de
boekhandel) voor onze boeken en tijdschriften.
Excursiecommissie
Het bestaande stramien van twee dagexcursies per jaar wordt gewaardeerd door de leden en dus
voortgezet. De praktische organisatie ligt bij Historizon. We bezoeken steden en streken met een
interessant cultuurhistorisch profiel, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van de kennis van
historische verenigingen ter plaatse. Getracht wordt om overeenkomsten en verschillen met Gouda
specifiek aandacht te geven.
Nieuwe initiatieven
In de komende periode staan drie nieuwe activiteiten op stapel:
a) de eerste aflevering van de Geschiedenisprijs gaat in 2016 lopen. Hiervoor zijn alle afspraken
gemaakt. Het instellingsbesluit vindt u op de website. De ervaringen in deze ronde bepalen het
vervolg.
b) Werkgroep Gebouwd Erfgoed. Naar aanleiding van ‘incidenten’ rond concrete erfgoederen en de
vraag of Die Goude daar iets aan moet doen, heeft de voorzitter het initiatief genomen tot het
verkennen van nut en mogelijkheden van een werkgroep die zich bezig houdt met het gebouwd
erfgoed. Het bestuur heeft besloten over te gaan tot oprichting van zo’n werkgroep. De eerste stap is
het indienen van een werkplan.
c) Project Genealogie. Het project gaat uit meerdere onderdelen bestaan:
• Het organiseren van workshops door SAMH waar de techniek van het genealogisch
onderzoek uit de doeken wordt gedaan, zowel gericht op de mogelijkheden van SAMH als in
algemene zin: hoe begin je, waar vind je de gegevens, systemen om vast te leggen,
betrouwbaarheid, wat doe je ermee, enz.
• Een oproep om verhaal te schrijven met een genealogisch karakter dat ‘speelt’ in Gouda
en/of de regio Midden-Holland. Als uitgangspunt mag een voorouder worden genomen,
maar het hoeft niet. Dit onderdeel culmineert in een prijsuitreiking en een publicatie.
• Het opzetten - in samenwerking met verenigingen op dit terrein - van een ‘hulpgroep’ van
ervaren genealogen, mogelijk een genealogisch café of een spreekuur, eventueel te
structureren met een werkgroep genealogie van Die Goude.
Communicatie
Conform het beleidsplan 2012-2015 zijn er in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet op het
terrein van communicatie en zichtbaarheid voor de leden. Grote wijzigingen zijn niet voorzien,
behoudens de vraag hoe het interactief opereren verder kan worden bevorderd zonder daarvoor
grote extra inzet te hoeven mobiliseren.
a) De website is –na een brede consultatie van de werkgroepen en gebruik makend van WordPresstotaal vernieuwd en ziet er fris en overzichtelijk uit. Dankzij de inzet van de webmaster konden
de kosten van een extern bureau tot een minimum beperkt worden. De website is steeds up-todate
b) De Nieuwsbrief – principieel gekoppeld aan de 7 lezingen- heeft een totaal nieuwe redactie en
uitstraling gekregen, waarvoor veel waardering is gekomen. Soms werd zelfs aangegeven dat het
een concurrent van de Tidinge was geworden. Dat is niet de bedoeling want beide periodieken
vullen elkaar door aard en inhoud van artikelen goed aan.
c) In 2015 is verder de Facebookpagina van start gegaan. Er zijn drie redacteuren die berichten
kunnen plaatsen. Het principe van ‘een plaatje met een klein praatje’ boort een nieuw, moderner
publiek aan, zoals de Gouwenaars die vooral geïnteresseerd zijn in foto’s van ‘het oude Gouda’.
Het eerste jaar is een experiment jaar om te zien wat wel of niet tot reacties leidt. Dat is ook
weer handig voor de vraag wat er wel of niet in de Nieuwsbrief moet komen.
d) De zichtbaarheid stoelt ook op aandacht in de plaatselijke pers of op de websites die ruimte
geven aan informatie van ‘bruisende’ activiteiten. Ook op dat punt wordt de actieve lijn

voortgezet, waarbij de principe afspraak is dat de directe informatievoorziening over een
bepaalde activiteit tot de kerntaak behoort van de betreffende werkgroep, of het bestuurslid dat
daarvoor primair verantwoordelijk is.
e) De communicatie naar buiten is dus niet gecentraliseerd. De portefeuillehouder communicatie
en de gelijknamige werkgroep hebben een stimulerende en bewakende functie. Zo vragen zij
aandacht voor de eenheid in de communicatie naar buiten. Daar waar Die Goude gebruik maakt
van methoden en systemen (ook buiten directe sfeer van communicatie, zoals de
ledenadministratie) wordt bevorderd om gebruik te maken van standaardtoepassingen die niet
afhankelijk zijn van de kennis van één persoon en die ook toegepast kunnen worden door
mensen die er geen opleiding voor hebben gehad.
Ledenwerving en interne communicatie
Een nieuwe folder is uitgebracht om potentiele leden kort en helder uit te leggen wat Die Goude
voor hen kan betekenen. Voor de ledenwerving worden de plekken opgezocht waar mensen bijeen
komen die een bovengemiddelde cultuurhistorische belangstelling hebben, zoals de cursisten
Goudologie. Ook wordt de actie gericht op mensen die reageren op berichten op Facebook en in de
Nieuwsbrief. Die Goude wil meer aandacht schenken aan nieuwe leden onder andere door hen uit te
uitnodigen voor de eerstkomende lezing, die op het programma staat. Het nieuwe lid wordt op de
bewuste avond ontvangen met een kopje koffie. Dit bevordert de betrokkenheid bij de vereniging.
Wij zijn van plan een welkomstcomité in te stellen voor nieuwe leden. Zij kunnen een stadswandeling
aangeboden krijgen. Ook kan er telefonisch of per mail gevraagd worden of ze de Tidinge ontvangen
hebben, wat ze van de nieuwsbrief vinden enz.
Van mensen die actief zijn in een werkgroep van Die Goude wordt verwacht dat ze lid zijn van de
vereniging.
Financieel beleid
De contributiebaten dekken in beginsel de kosten van de Tidinge, nieuwsbrief, lezingen,
werkgroepen, de bestuurskosten, de bankkosten en externe lidmaatschappen.
De inkomsten van rente en stadhuisdienst zijn in beginsel beschikbaar voor extra activiteiten.
De uitgave van boeken is in principe resultaat neutraal (via een fonds).
Die Goude doet geen risicovolle beleggingen met haar vermogen. Het vermogen wordt gelijkelijk
over twee banken gespreid.
Wat betreft de omvang van het eigen vermogen dat niet wordt ingezet voor activiteiten (de vaste
reserve) wordt stellen wij voor om daarvoor vijf keer de omvang van de jaarlijkse contributiebaten
aan te houden. Voor het bedrag dat het actuele vermogen daar boven (of beneden) is, kunnen in de
ALV bestedings- (of dekkings-)voorstellen worden gedaan.
Interne werkwijze
In het voorjaar van 2015 heeft het bestuur een discussie gevoerd over de ruimte die de werkgroepen
hebben binnen het beleid dat door bestuur en Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Voor de
goede orde wordt de uitkomst van die discussie in dit beleidsplan vastgelegd. Uitgangspunt voor alle
werkgroepen van Die Goude is dat het vrijwilligers zijn die de ruimte hebben om hun activiteiten te
verrichten. De werkgroepen hebben dus een vrij autonome status. Het bestuur moet wel weten wat
er gebeurt, bijvoorbeeld wanneer een werkgroep brieven schrijft. Dat biedt het bestuur de
gelegenheid op de hoogte te blijven en indien dat nodig wordt geacht op te treden. Dat laatste zal
tussentijds slechts in uitzonderlijke gevallen en meestal achteraf plaatsvinden. De werkgroepen
hebben tevoren instemming nodig wanneer zij financiële verplichtingen willen aangaan. Formele
bezwaar- en beroepsprocedures worden gevoerd door het bestuur na een besluit daartoe van het
bestuur. De voorzitter onderhoudt de communicatie tussen Die Goude als vereniging en het
gemeentebestuur.
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