
Nieuwsbrief nr. 67 (april 2014)  
   

Bekijk de nieuwsbrief hier als Pdf-bestand. In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u 

onder andere informatie over de ledenvergadering van 16 april en de presentatie van het vierde deel van "Stad 

van de Gouwenaars".  

Algemene Ledenvergadering 16 april 2014  

Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 

16 april om 20.00 uur in Concordia, Westhaven 27.  

De jaarvergadering wordt voorafgegaan door een lezing van Gerard de Kleijn, directeur van 

MuseumgoudA. 

Sinds 1874 is de collectie van MuseumgoudA jaarlijks uitgebreid. Momenteel worden er ongeveer 40.000 

objecten beheerd. In 2013 is voor het eerst in de geschiedenis van MuseumgoudA de collectie gekrompen. Uit 

ruimtegebrek zijn er 500 objecten van de hand gedaan, waarvan 50 bruiklenen en 450 afstotingen. Allemaal 

verantwoord op basis van het collectieplan en verantwoord in het jaarverslag. 

In 2013 waren er ook aanwinsten: 53 stuks. Gerard de Kleijn zal een tiental van die aanwinsten toelichten tijdens 

zijn lezing op 16 april. Het gaat zowel om aankopen, schenkingen als langdurige bruiklenen. Een museum is dus 

dynamischer dan vele mensen denken. In totaal waren er in 2013 556 mutaties in de vaste collectie (dus afgezien 

van alle transporten rond tentoonstellingen) en werden er vijftien restauraties uitgevoerd. 

Sinds 2010 is Gerard de Kleijn (1950) directeur van MuseumgoudA. Na zijn studie sociologie aan de Vrije 

Universiteit heeft De Kleijn vier jaar gewerkt bij de stadsvernieuwing in Enschede. Ook is hij werkzaam geweest 

als planologisch onderzoeker in Den Haag en als directeur van Openbare scholen in Rotterdam. In Amersfoort 

heeft hij museum Flehite gefuseerd met drie andere musea. [Bron: Goudse Post]  

Na de pauze komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2013 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2013 en werkgroepen (zie bijlage) 

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2013 (zie bijlage) 

6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur  

De commissie bestaat uit Pieter Boer, Gert-Jan Jansen en Dirk Koper. 

7. Begroting voor het boekjaar 2014 (zie bijlage) 

8. Benoeming kascommissie 2015  

Gert Jan Jansen treedt af en een nieuw lid moet worden benoemd. 

9. Benoeming bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden 

De bestuursleden Jan Spijkerboer, Hans Suijs en Thea van Wordragen treden af en zijn niet herkiesbaar. 

Voorgesteld wordt als bestuursleden te benoemen Bianca van den Berg, Gert Jan Jansen en Jan Willem Eelkman 

Rooda. (zie bijlage) 

10. Rondvraag 

11. Sluiting  

We hopen u te mogen begroeten tijdens de jaarvergadering!  

Donderdag 24 april om 20.00 uur: presentatie over de bouw van de wijken Bloemendaal, Plaswijck en 

Goverwelle  
De laatste tijd komt vaak in het nieuws dat de gemeente Gouda met financiële tekorten kampt. De nieuwe wijk 

Westergouwe vormt een van de verliesposten. Dat soort problemen zijn er niet alleen nu, maar waren er vroeger 

ook al. Zo waren er al in de jaren zeventig financiële problemen door een nieuwe wijk. Het “Gat van 

Bloemendaal” domineerde toen het plaatselijke nieuws, een groot tekort veroorzaakt door de bouw van 

Bloemendaal en Plaswijck.  

Wilt u meer weten over het “Gat van Bloemendaal” en andere wetenswaardigheden over de wijken 

Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle, kom dan op donderdag 24 april om 20.00 uur naar De Veste, Ridder 

van Catsweg 300. Daar wordt het vierde en laatste deel van het boek “Stad van de Gouwenaars” gepresenteerd. 
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Het vierde deel gaat geheel over deze wijken. Het beschrijft de ontwikkeling van de wijken en verder komen alle 

straten, bruggen enzovoorts aan de orde. Het boek is rijk geïllustreerd. Het wordt uitgegeven door de Historische 

Vereniging die Goude.  

Het boek wordt aangeboden aan twee gemeentebestuurders die nauw betrokken waren bij de bouw van deze 

wijken, de vroegere wethouders Harms en Lenderink. Er is een avondprogramma waarin u hen vragen kunt 

stellen over hoe het gegaan is en waarom uw wijk er zo is komen uit te zien. Ook is er gelegenheid kwesties die 

nu in deze wijken spelen te bespreken.  

Voorintekenaars kunnen het boek ter plekke ophalen. De toegang is gratis.  

Zaterdag 14 juni: stadswandeling 
Op zaterdag 14 juni in de middag organiseert die Goude de jaarlijkse stadswandeling voor haar leden met als 

thema keramiek. Keramiek is de verzamelnaam van gebruiksvoorwerpen en vrije vormen gemaakt van klei, die 

later op hoge temperatuur worden gebakken. In Gouda gloeiden zeven eeuwen lang de ovens van pottenbakkers. 

In de vroegste eeuwen werden die ovens gevuld met grof gebruiksaardewerk. Daarna volgden fijner aardewerk, 

kleipijpen, tegels, serviezen, luxe goederen en sieraardewerk met als hoogtepunt het Gouds plateel. Rond 1720 

leefde bijna de helft van de bevolking van de kleipijp. Na 1750 stortte de markt in, omdat de Goudse pijp te duur 

werd. In de tweede helft van de negentiende eeuw krabbelde de industrie weer wat op maar de kleine 

familiebedrijven verdwenen. Enkele grote bedrijven bleven bestaan en concentreerden zich steeds meer op 

keramiek. In het begin van de twintigste eeuw was Gouds plateel wereldberoemd. In 1963 werkten in Gouda 

zo’n 2000 mannen en vrouwen in de aardewerkindustrie. Een derde van hen bij aardewerkfabriek Goedewaagen 

die met Plazuid, Ivora, Regina en Zenith tot de grote werkgevers behoorden. Er waren nog 60 kleine, meestal 

eenmansbedrijven waar potten werden gebakken. De meeste ovens zijn nu afgekoeld en verdwenen. Gelukkig 

heeft Gouda veel plekjes die herinneren aan de verschillende keramische periodes. Na deze wandeling weet u 

weer waarom Gouda niet alleen een stad van pijpen, kaarsen en kaas is, maar ook van sieraardewerk.  

Voor deze stadswandeling graag opgeven via wandelingdiegoude@gmail.com.  

  

Bijlagen bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering  

agendapunt 2: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 APRIL 2013  

Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering houdt Michaël Lucassen een lezing over de aanwinsten van het 

Streekarchief. Afwezig met kennisgeving is het bestuurslid Han Breedveld.  

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter, Gerard van Ham, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2012 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken ter behandeling.  

4. Jaarverslag van de secretaris over 2012 en werkgroepen 

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het jaarverslag van de secretaris over 2012 en 

werkgroepen. Het jaarverslag wordt vastgesteld.  

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2012 

De voorzitter memoreert de situatie tijdens de algemene ledenvergadering van 2012 en de voorwaarden die de 

kascommissie toen heeft gesteld. Er zijn geen vragen over het jaarverslag van de penningmeester over 2012.  

6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur  

Henk Tuinhout vertelt dat de kascommissie op 27 maart de controle heeft uitgevoerd. Zij is vooraf goed 

geïnformeerd door de penningmeester en heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld die helder zijn beantwoord 

door de penningmeester. De kascommissie heeft de banksaldi gecontroleerd en zich op de hoogte gesteld van het 

nieuwe boekhoudsysteem. Henk Tuinhout heeft hulde voor wat de nieuwe penningmeester in een jaar tot stand 
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heeft gebracht. Hij deelt mee dat de kascommissie van oordeel is dat het jaarverslag van de penningmeester een 

getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging en stelt voor het bestuur decharge te verlenen. 

De ledenvergadering stemt daarmee in en dankt de penningmeester met een applaus. Tenslotte zegt Henk 

Tuinhout dat hij hoopt dat Hans Hoogenraad het nieuwe boekhoudsysteem te zijner tijd goed overdraagt aan een 

opvolger.  

7. Begroting voor het boekjaar 2013 

De penningmeester geeft een korte toelichting. De begroting is gebaseerd op de ervaringen in 2012 waarbij 

voorzienbare afwijkingen zijn verwerkt. In de begroting is een bedrag opgenomen voor de activiteiten van het 

Watergilde. De contributie is ongewijzigd. De ledenvergadering stemt in met de begroting 2013.  

8. Kascommissie 2014 

Henk Tuinhout treedt af als lid van de kascommissie. Pieter Boer neemt zijn plaats in naast Gert-Jan Jansen en 

Dirk Koper.  

9. Bestuursaangelegenheden en voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement 

De voorzitter licht het voorstel toe om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen. Het betreft de beperking van het 

aantal aaneengesloten termijnen van het lidmaatschap van het bestuur tot maximaal twee en de duur van de 

termijnen tot vier jaar. Een meerderheid van het bestuur stelt dit voor om de bestuurssamenstelling in beweging 

te houden en de kans op verjonging te bevorderen. Het is nodig om eventuele, toekomstige problemen te 

voorkomen. Een van de bestuursleden, Han Breedveld heeft hiertegen bezwaren geuit en verzocht deze ter 

kennis te brengen van de vergadering. De voorzitter leest de desbetreffende e-mail integraal voor. Vervolgens 

deelt hij mee dat Gert-Jan Jansen heeft ontdekt dat het huidige Huishoudelijk Reglement niet in 

overeenstemming is met de statuten van de vereniging. Volgens de statuten bestaat het Dagelijks Bestuur uit vijf 

leden, terwijl het huidige Huishoudelijk Reglement vier leden vermeldt. Dit kan ondervangen worden door de 

desbetreffende, overbodige zin in het Huishoudelijk Reglement te schrappen. Vervolgens komt een uitgebreide 

discussie op gang. De heer De Wilde stemt in met beperking van het aantal termijnen, maar stelt voor de duur 

van de termijnen op vijf jaar te houden. Henk Tuinhout ziet geen reden om het Huishoudelijk Reglement te 

wijzigen: de ledenvergadering kan herbenoeming weigeren, voorts kan het bestuur zelf een nodige wisseling van 

de wacht organiseren. Sjaak de Keizer stemt in met het voorstel, want de vereniging heeft een goed 

functionerend bestuur nodig. Cor Verhülsdonk stemt ook in met het voorstel. Henk Tuinhout is niet overtuigd 

door de gegeven argumenten. Hans Suijs suggereert de leden met eigen kandidaten te komen voor een 

bestuursfunctie. De heer De Wilde constateert dat vernieuwing van het bestuur goed is en stemt in met het 

voorstel omdat hij de indruk heeft dat er de laatste tijd meer beweging komt in de vereniging.  

Ten slotte wordt gestemd. Het voorstel met betrekking tot het aantal en de duur van de termijnen wordt 

aangenomen. De ledenvergadering gaat ook akkoord met het schrappen van de zin in het Huishoudelijk 

Reglement over de omvang van het Dagelijks Bestuur. 

De voordracht door het bestuur van een tweede bestuurstermijn van Ronald van der Wal wordt overgenomen 

door de ledenvergadering.  

10. Rondvraag 

- Jan de Haan deelt mee dat hij samen met Han Breedveld een werkgroep ruimte opzet. 

- Cor Verhülsdonk spreekt zijn zorgen uit over het stadhuis, in het bijzonder over het weghalen van waardevolle 

onderdelen van het interieur en over de komende verbouwing ten behoeve van het restaurant. De voorzitter licht 

toe dat kwetsbare waardevolle zaken door de exploitant zijn weggehaald om vernieling daarvan te voorkomen. 

Ook Willem den Boer maakt zich zorgen over de verbouwing. Gerrit Stam deelt mee dat er voorlopig geen 

sprake is van de  bouw van een schoorsteen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat de 

stadhuiscommissie heel goed uitbreiding kan gebruiken. 

- Hans Suijs deelt mee dat de 9e Waterconferentie op donderdag 10 oktober plaatsvindt in de St. Janskerk. 

Verder vertelt hij dat op 4 mei de nieuwe slachtofferlijst van de Tweede Wereldoorlog in de St. Janskerk wordt 

gepresenteerd. Deze lijst wordt verplaatst naar de Burgemeesterskamer in het stadhuis.  

11. Sluiting 

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de algemene ledenvergadering.  

 

        



voorzitter: Gerard van Ham      secretaris: Bart Pors  

 
agendapunt 4: JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2013  

Dit verslag laat zien dat 2013 voor de Historische Vereniging die Goude een actief jaar was.  

Leden 

De vereniging ging 2013 in met 902 leden. Het jaar werd afgesloten met 879 leden. De ‘gewone’ opzeggingen 

werden in grote lijnen gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. De terugloop ten gevolge van overlijden en 

ziekte en door het opzeggen door de vereniging van het lidmaatschap van niet-betalende leden kon echter niet 

worden goedgemaakt door nieuwe aanmeldingen. De ledenvergadering vond op 24 april 2013 plaats in 

Concordia.  

Bestuur 

Het bestuur vergaderde zeven keer. Het bestaat uit Gerard van Ham (voorzitter), Bart Pors (secretaris), Hans 

Hoogenraad (penningmeester), Han Breedveld (ruimte, straatnamenboek, Watergilde), Jan de Haan (ruimte), 

Marian Heeringa (lezingen, stadswandeling), Jan Potharst (excursies), Jan Spijkerboer (zakelijke contacten), 

Hans Suijs (Watergilde), Ronald van der Wal (Tidinge) en Thea van Wordragen (archief). Het wijzigde niet van 

samenstelling. De ledenvergadering stemde in met het voorstel het Huishoudelijk Reglement zo te wijzigen dat 

bestuursleden voortaan maximaal twee keer vier jaar aaneengesloten zitting kunnen hebben.  

Het verenigingsarchief van de laatste 10 jaren werd in verband met de verhuizing uit het stadhuis versneld 

geselecteerd en overgedragen aan het Streekarchief.  

Tidinge 

De redactie van Tidinge (Paul Abels, Henny van Dolder, Imelda van der Linden, Christiaan van der Spek en 

Ronald van der Wal) bracht vier interessante edities uit. Twee daarvan waren voor het grootste deel gewijd aan 

een thema. Het februarinummer bevatte twee artikelen over de Eerste Wereldoorlog en wat die voor Gouda 

betekende. De laatste Tidinge van het jaar ging over bleekneusjes, de Goudse kinderen die in en na de Tweede 

Wereldoorlog tijdelijk werden uitgezonden om elders aan te sterken. Dit artikel kwam tot stand in nauwe 

medewerking met Gouwenaars die dit als kind hebben meegemaakt.  

Lezingen 

De lezingencommissie (Persephone Abbott, Marian Heeringa, Paul van Horssen en Cor Stigter), organiseerde 

een geslaagd programma van zeven lezingen. In september werd samen met de Stichting Open Monumentendag 

Gouda een lezing gehouden die paste in het thema van 2013: Macht en Pracht in de 18e eeuw. De lezingenreeks 

werd in november afgesloten met een zeer druk bezochte lezing van Dick de Boer over Floris V. Daar waren 

maar liefst 125 personen aanwezig.  

Excursies 

Er zijn twee excursies georganiseerd. Op 13 april namen 53 personen deel aan de excursie naar Mechelen. In 

verband met overtekening moesten zes belangstellenden worden teleurgesteld. In Mechelen werd Kazerne 

Dossin bezocht, een lieu de mémoire waar in de Tweede Wereldoorlog Joden en Zigeuners werden 

bijeengebracht voor transport naar de kampen. Daarna werd de middeleeuwse stad bezocht. Op 31 augustus 2013 

bezochten 37 personen de IJssellinie in Olst. Deze linie vormde een onderdeel van de verdediging tegen de 

Russen ten tijde van de Koude Oorlog, in het diepst geheim gebouwd, maar in 1962 overbodig geworden. 

Daarna werd Hasselt bezocht. De stadsgidsen namen ons mee naar rustige en schilderachtige plekjes om hun 

verhaal te vertellen, want Hasselt vierde het Euifeest. De excursiecommissie bestond uit Wilma Dubbink en 

Harry Gottschalk. Harry Gottschalk is in de loop van het jaar opgevolgd door Babette de Boer.  De excursies 

werden georganiseerd in samenwerking met Historizon.  

Stadswandeling 

In juni werd een stadswandeling georganiseerd door een team onder leiding van Miranda van Elswijk. Het thema 

van de wandeling -Korte Akkeren- sloot aan op het verschijnen van deel 2 van Stad van de Gouwenaars.  

Boeken 

Na het verschijnen in 2012 van het eerste deel van Stad van de Gouwenaars, kwamen in 2013 de volgende twee 

delen uit. De werkgroep die deze reeks verzorgt, heeft daarvoor buitengewoon veel werk verzet, in het bijzonder 

door Han Breedveld, Nico Habermehl, Cor Revet en Nico Boerboom. Deel 2 behandelt De Korte Akkeren, 



Nieuwe Park, Kadenbuurt en Kort Haarlem. Het werd op het stadhuis aangeboden aan burgemeester Milo 

Schoenmaker. Deel 3 gaat over Ouwe Gouwe, Vreewijk/Oosterwei, Achterwillens/De Goudse Hout en 

Westergouwe. Dit deel verscheen tijdens de Waterconferentie waar het werd overhandigd aan Mohammed 

Mohandis. In 2013 was Stad van de Gouwenaars een van de bestsellers van boekhandel Verkaaik. 

Vanaf 1 mei werd het stadhuis door de gemeente verhuurd. Voor de boekenvoorraad van die Goude moest een 

andere opslagruimte worden gevonden. Die werd ons aangeboden door de gemeente. Voorafgaand aan de 

verhuizing werd een actie gevoerd om de voorraad te verminderen. De verhuizing zelf werd verricht door een 

aantal bestuursleden. Aan het eind van het jaar namen we deel aan een boekenmarkt die georganiseerd werd door 

het Streekarchief ter gelegenheid van de komende verhuizing van het archief naar de Chocoladefabriek. Onze 

deelname werd geregeld door Thea van Wordragen.  

Stadhuisdienst 

Het stadhuis was het hele jaar door op zaterdag open voor bezoekers. Er werden in het stadhuis rondleidingen 

verzorgd, boeken verkocht en leden geworven. Nadat de gemeente de overeenkomst met die Goude over de 

openstelling van het stadhuis had opgezegd, bestond er onzekerheid over de openstelling nadat het stadhuis 

verhuurd zou zijn. Na 1 mei, de datum waarop de nieuwe huurder begon, kon de openstelling op zaterdag door 

die Goude worden voortgezet. Een en ander werd mogelijk gemaakt door de inzet van een grote groep actieve 

leden en coördinator Gerrit Stam. Deze groep kan nog versterking gebruiken.  

Watergilde 

Het Watergilde (Piet Belgraver, Han Breedveld, Jan Willem Eelkman Rooda, Sjaak de Keijzer, Cor Revet, Hans 

Suijs en Hans Verweij) hield op 10 oktober een geslaagde Waterconferentie. De uitdaging om ‘één van de 

talenten van de stad’, steeds weer nieuw leven in te blazen werd ook deze keer ruimschoots gerealiseerd. Er werd 

onder andere aandacht besteed aan voorbeelden van het gebruik van water in andere historische steden, zoals 

Dordrecht en Kampen. De conferentie werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente. Na 

deze 9e Waterconferentie maakt het Watergilde zich sterk om in 2014 een 10e conferentie te organiseren.  

Sluiswachtersgilde 

Op 11 oktober, een dag na de Waterconferentie, tekende die Goude een overeenkomst voor samenwerking met 

de gemeente. Dat vormde de officiële start van het Sluizengilde. Deze nieuwe werkgroep van die Goude wordt 

getrokken door gildemeester Hans Verweij en sluismeester Piet Belgraver. Na de ondertekening van de 

overeenkomst gaf het Sluiswachtersgilde de eerste demonstratie van de Donkere Sluis. Het Sluiswachtersgilde 

bereidt voor het komende toeristenseizoen nog vele demonstraties van sluizen voor.  

Ruimtelijke advisering 

In 2013 ging de werkgroep ruimte van start. Een startnotitie werd vastgesteld door het bestuur. Het eerder 

ingediende bezwaar tegen het verlenen van een sloopvergunning voor een monumentale stal aan de 

Gouderaksedijk werd gehonoreerd. Het plan werd zodanig aangepast dat de stal gespaard blijft. De ingediende 

zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk leverde weinig op. De gemeente hield 

naar het oordeel van het bestuur onvoldoende rekening met het historische stadsgezicht dat onze binnenstad 

vormt. Daartegen werd eind 2013 beroep aangetekend bij de Raad van State.  

Communicatie 

Er verschenen zeven nieuwsbrieven. De website www.diegoude.nl werd door velen gebruikt om informatie te 

krijgen en om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. In de plaatselijke bladen werden de activiteiten van 

de vereniging aangekondigd.  

Samenwerking 

Er werd met diverse Goudse organisaties samengewerkt. Enkele voorbeelden: deelname aan het Historisch 

Platform, publicatie van Tidinge op Goudanet, gezamenlijke lezing met Open Monumentendag, boekenmarkt 

met diverse organisaties, samen optrekken met het Platform Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken 

aan Goudologie-cursussen enzovoorts.  
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agendapunten 5 en 7: JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2013 EN BEGROTING 2014  

   

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2013  

Algemeen 

Het resultaat komt uit op € 2.629 en is hoger dan verwacht (€ 200). Met name door de baten uit de voortzetting 

van de stadhuisdienst en de mindere lasten van de waterconferentie. Daartegenover staan mindere 

renteopbrengsten (zie V&W toelichting). Met de boekenverkoop loopt het goed evenals het boek Stad van de 

Gouwenaars. Het eigen vermogen kan daardoor stijgen met 1,8%. 

Het afgelopen jaar is de boekhouding verder verbeterd. Daarnaast zijn ook de uitgaven kritisch beoordeeld en dat 

heeft mede geleid tot het positieve resultaat. Hierdoor kan de contributie onveranderd blijven.  

Vanaf 1-1-2013 zijn wij een culturele ANBI instelling waardoor de contributie aftrekbaar is als gift. Vanaf 2014 

is het ook mogelijk een periodieke gift te doen (minimaal 5 jaar) via een onderhandse acte zodat het volledige 

bedrag aftrekbaar is. 

Beginbalans per 1-1-2013 

In de vorige jaarvergadering is besloten om diverse, niet te traceren, bedragen van vorderingen en schulden van 

het eigen vermogen af te boeken. Daarnaast is besloten het resultaat van de boeken naar de betreffende fondsen 

over te hevelen en zowel het fonds voor annulering als het resultaat naar het eigen vermogen over te hevelen. Dit 

heeft geleid tot de beginbalans per 1-1-2013.  

V&W-rekening 

Verenigingskosten: Dit bedrag is lager dan begroot doordat enkele kosten van de leden van het watergilde aan de 

vereniging geschonken zijn.  

Lezingen: In 2012 was er door het jubileum een lezing minder gegeven en nu weer gelijk aan de begroting. 

Renteopbrengsten: De ontvangen rente in 2011 was door de rente op een deposito hoog. Herstructurering van de 

spaarrekeningen heeft geleid dat de rentevervaldagen gewijzigd zijn. Hierdoor lijkt de renteopbrengsten laag. Als 

we op boekjaar berekenen dan is het rentepercentage voor 2013 1,59%. 

Watergilde: In 2013 is er goed naar de kosten gekeken omdat er nauwelijks sponsorgeld binnen zou komen. Er is 

een  bezuinigingsplan uitgevoerd, waarbij vele kleine kosten door de leden van het Watergilde zelf zijn 

gedragen. Het resultaat is minder negatief dan verwacht. 

Boeken: In het stadhuis en op de boekenmarkt hebben wij veel boeken verkocht en de opbrengsten komen geheel 

ten bate van het resultaat. 

Straatnamenboek: De verkoop van deel-1 loopt goed en is al bijna uitverkocht. De delen 2 en 3 blijven achter. 

Volgens de indertijd opgestelde begroting zal er nog € 32.200 aan kosten betaald moeten worden. We 

verwachten dat het opgebouwde fonds en de toekomstige verkopen dit ruimschoots goed zullen maken.  

Tidinge & nieuwsbrief: Het bedrag is lager dan begroot omdat de kosten van de nieuwsbrief lager zijn dan 

verwacht.  

Eindbalans per 31-12-2013 

Schulden: De schulden betreffen voornamelijk de nog af te dragen entree gelden van het Stadhuis.  

Voorstellen 

Fonds voor boeken: voorstel is om het resultaat van de boeken (€ -13.386 euro voor Stad van de Gouwenaars en 

€ 1.715 voor overige boeken) naar de beide boekenfondsen over te hevelen. 

Resultaat saldo: voorstel is dit naar het eigen vermogen over te hevelen (€ 2.629). 

Vanaf 2015 willen we geen onderscheid meer maken in de contributie tussen personen en bedrijven om meer 

uniformiteit te bereiken en controles te vereenvoudigen. De minimum contributie voor bedrijven wordt dan 

gelijk gesteld aan die van personen. Dit zal een vermindering van de contributie inkomen genereren van 

maximaal € 336,-.  

Begroting 

Tidinge & nieuwsbrief: we stappen over naar een andere drukker die beduidend minder kosten in rekening 

brengt. Daarentegen gaan de portokosten omhoog. 

Lezingen: in 2014 zal o.a. een extra debat georganiseerd worden over het monumentenbeleid. 

Contributies: In 2014 zal een extra ledenwerfactie gehouden worden in combinatie met de uitgave van het laatste 

deel van de Stad van de Gouwenaars. Door de aanpassingen in de Geefwet hopen we ook een hogere bijdrage te 

ontvangen. 

Rente-inkomsten gaan omlaag. De rentevergoeding die we in 2014 zullen ontvangen is voornamelijk gebaseerd 



op de rente over 2013. De begroting is hierop gebaseerd. 

Stadhuisdienst. De begroting is gebaseerd op de realisatie van 2013 ondanks dat de entreegelden mogelijk 

verhoogd zullen gaan worden. 

Watergilde. In oktober 2014 zal het 10 jarig jubileum van de waterconferentie plaatsvinden. Hiervoor is € 

2.100,- gereserveerd. Daarnaast is een klein bedrag voor de nieuwe werkgroep sluiswachtersgilde opgenomen en 

een bijdrage voor een lezing in het kader van Monument van de Maand in juni. 

Boeken. Dit jaar viert het VNK haar 25 jarig jubileum met een jubileumbundel. Die Goude heeft, evenals 25 jaar 

geleden, hulp aangeboden. Verder heeft de Stichting vrienden van Archief en Librije ons verzocht om een 

bijdrage te geven voor het digitaliseren en via internet beschikbaar stellen van de Goudsche Courant van 1862 tot 

2005. Hiermee is onderzoek naar het verleden van Gouda eenvoudiger. Dit willen wij graag ondersteunen gezien 

onze betrokkenheid bij de Goudse historie. De totale kosten voor het digitaliseren bedragen ongeveer € 10.000 

en hiervan willen wij € 500 betalen. De uiteindelijke resultaten, inclusief overige verkopen, zullen via het 

boekenfonds lopen. 

Resultaat. Het begrote resultaat voor 2014 is licht negatief maar gezien het positieve resultaat uit 2013 en het 

eigen vermogen lijkt dit geen probleem.  

 
agendapunt 9: BENOEMING BESTUURSLEDEN  

Bianca van den Berg 

Geboren in 1963 in Den Haag, woont sinds 1990 in Gouda. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Leiden en specialiseerde zich in architectuurgeschiedenis. Promoveerde in 2008 aan de 

Universiteit Utrecht op de bouwgeschiedenis van de Sint-Janskerk in Gouda in de context van de Hollandse 

gotiek. Ze werkte van 1989 tot 2005 bij de gemeente Gouda als beleidsadviseur monumenten en archeologie. 

Van 2005 tot 2011 werkte ze als inspecteur monumenten bij de Erfgoedinspectie (Ministerie OCW) en sinds 

2011 houdt ze zich bij de Directie Erfgoed en Kunsten (OCW) o.a. bezig met de borging van cultureel erfgoed in 

de Omgevingswet en de Visie Erfgoed en Ruimte. Ze is één van de docenten van de cursus Goudologie.  

Gert Jan Jansen 

Gert Jan werd in 1946 geboren in het Gelderse Twello. In Wageningen studeerde hij economie. Een jaar 

voorzitterschap van een studentenvereniging leidde tot ombuiging richting bestuurskunde. Samenwerking werd 

een vast thema als onderzoeker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vanaf 1980 werkte hij in Gouda, 

eerst als secretaris van het ISMH, later als regionaal raadadviseur en secretaris van de Vereniging van Zuid-

Hollandse Gemeenten. Brede belangstelling voor natuur en cultuur kreeg hij van huis uit mee, later 

gecombineerd met de behoefte tot onderzoek en analyse, verbindingen leggen en van elkaar leren. De cursus 

Goudologie was aanleiding om de stad Gouda meer plaats te geven in het dagelijks leven; zeker toen hij er achter 

kwam dat de familie van zijn moeder, Trijsburg, hier eeuwenlang had gewoond.  

Jan Willem Eelkman Rooda 

Ik ben 62 jaar, getrouwd met Marijke en we hebben twee zonen die de deur al uit zijn. We wonen 27 jaar in 

Gouda. 

Op dit moment ben ik zelfstandig ICT-professional nadat ik jaren in dezelfde branche in het bedrijfsleven heb 

gewerkt. 

In Gouda heb ik naast mijn werk veel bestuurswerk gedaan, in een school, sportvereniging, een stichting voor 

sportvelden, sociëteit en in het Watergilde. 

Het lijkt me leuk om ook in de historische vereniging actief te zijn en daar zet ik me graag voor in.  

Ter informatie volgt hier de tekst van artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement. 

Voor de benoeming van bestuursleden worden door het bestuur kandidaten aanbevolen. Tegenkandidaten 

kunnen door gezamenlijk tien leden tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris 

worden opgegeven. Men kan slechts kandidaat worden gesteld, wanneer men zich voor de vergadering, waarin 

in de desbetreffende vacature zal worden voorzien, schriftelijk bereid heeft verklaard een eventuele benoeming 

te zullen aannemen. 

 


