
Jaarverslag Historisch Genootschap Koudekerk 2021

Verslag van de 32e jaarvergadering van het Historisch Genootschap Koudekerk, gehouden op 
maandagavond 27 september 2021 in ‘Honswyc’, Dorpsstraat 15 te Koudekerk aan den Rijn

Aanwezig: de bestuursleden Albert Dorrestein (voorzitter), Jos Heemskerk (penningmeester), 
Matthijs Mey en Mauring Roest, daarnaast 19 leden.
Afwezig: bestuurslid Linda Lubbers.

1. Voorzitter Albert Dorrestein opent de vergadering. Het is de eerste vergadering sinds februari
2010, koffie en thee zijn voor rekening van het HGK. Mededelingen:
-  Het genootschap telde op 1 januari 2021 185 leden, op het moment van de vergadering zijn
dat er 185.
-  Er is een kort moment van stilte voor de vier leden die in 2021 zijn overleden.
-  Op 2 oktober wordt de Kastelenwandel- en fietsroute  officieel geopend in eetcafé ‘De 
Hoek’, mogelijk gemaakt met financiële steun van de ANWB, eetcafé ‘De Hoek’, Stichting 
Beheer De Hoek-fonds, Spanbeton en een anonieme gever.
-  Op de Open Monumentendag heeft voorzitter Albert twee rondleidingen verzorgd voor 
drie belangstellenden.
-  De informatieborden van 75 Jaar Bevrijding zullen morgen verwijderd worden uit 
Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk.

2. Jaarverslag 2020: meegewerkt aan het boek 75 Jaar Bevrijding, er waren geen lezingen, er is 
gewerkt aan de fiets- en wandelroutes en daarnaast nog aan het Jaarboek (van dit jaar, zie 
verderop).

3. Financieel Jaarverslag 2020: het jaar is afgesloten met een positief saldo, dat was 
onverwacht, de begroting ging uit van een negatief resultaat.

4. Begroting 2021: we verwachten een tekort vanwege de uitgave van het Jaarboek, maar er 
zijn meerdere sponsoren gevonden die een financiële bijdrage leveren en daarnaast heeft 
het Genootschap een aanzienlijke algemene reserve.
Vervolgens een korte vooruitblik op het restant van het lopende jaar 2021: we hopen weer 
een of meer lezingen te kunnen organiseren, naast een filmavond, maar dat is en blijft 
afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19. Een onderwerp van aandacht is de 
Romeinse Limes als UNESCO-erfgoed, 2022 wordt nl. het Limesjaar met aandacht voor de 
grens en de verdedigingszone van het Romeinse Rijk in onze omgeving. 

5. De contributie is al vastgesteld via berichtgeving in de Nieuwsbrief, het bedrag blijft 15 euro 
per jaar.



6. Het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren J. Snatersen en J. Pennings (beiden 
afwezig) is in de vorm van een schriftelijk verklaring aanwezig. De financiële stukken zijn 
doorgenomen, gecontroleerd en in orde bevonden. De aanwezige leden van het HGK 
bevestigen dit oordeel met een applaus.

7. Benoeming van een nieuw lid in de kascommissie: naast de heer J. Pennings wordt als nieuw 
lid benoemd de heer F. Ketel, de heer J. Snatersen blijft aan als reseve-lid.

8. Bestuurswisseling: de leden Matthijs Mey en Mauring Roest zijn aftredend, beiden zijn 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, het voorstel is dus herbenoeming. De aanwezige 
leden geven de goedkeuring aan de herbenoeming door middel van algemeen applaus. De 
voorzitter meldt alvast de te verwachten bestuurswisselingen die in 2022 zullen plaatsvinden:
-  Penningmeester Jos Heemskerk wil aftreden als penningmeester en als lid. Verwachte 
opvolger is medelid Linda Lubbers.
-  Voorzitter Albert Dorrestein wil aftreden als voorzitter, maar aanblijven als lid en dan als 
secretaris verder gaan. De functie van secretaris is namelijk al vacant sinds 2018. We moeten 
dus al op zoek gaan naar een mogelijk opvolger als voorzitter.

9. Rondvraag
-  De heer F. Ketel vraagt aandacht voor de Koudekerkse amateurschilder (en groenteboer) 
Freek Lekx met werk uit de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw.
-  De vraag wordt gesteld hoe we een jonger publiek kunnen trekken, en daarmee nieuwe, 
jongere leden. Voorzitter Albert meldt dat het onderwerp aan de orde komt bij een 
bijeenkomst van de Historische Genootschappen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

10. Jaarboek 2021. Na twaalf jaar is het eindelijk weer zover, het Historisch Genootschap kan 
weer een Jaarboek presenteren! Namens de redactie overhandigt Mauring Roest het eerste 
exemplaar aan voorzitter Albert Dorrestein. Mauring vertelt iets over de achtergrond en het 
tot stand komen van deel 17 in de reeks Jaarboeken van het HGK, met deze keer 21 artikelen 
van zeven schrijvers van binnen en buiten het bestuur. Albert gaat vervolgens in op de 
inhoud: gevarieerd, van de middeleeuwen tot bijna de huidige tijd. Na afloop kunnen de 
aanwezige leden hun exemplaar in ontvangst nemen, losse/extra exemplaren kosten 10 
euro.
De redactie spreekt de hoop uit dat in de toekomst weer met een zekere regelmaat een 
jaarboek kunnen uitbrengen. Elk jaar lijkt vooralsnog te hoog gegrepen.

11. Sluiting.

Namens het bestuur van het HGK
Mauring Roest


