
Jaarverslag  van de “Historische Vereniging Oud Stolwijck”  2020 

 

Op 6 januari heeft het bestuur Arie Burggraaf aangewezen tot voorzitter van ons vereniging. 

Op 24 april werd hij verrast met de toekenning van een Koninklijke onderscheiding (tot lid in de Orde 

van Oranje Nassau). Hij was van 1971 tot 2018 organist van de Hervormde Gemeente van 

Bergambacht.  

En toen werd alles anders…. 

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende 

overheidsmaatregelen, kon een 6-tal geplande verenigingsactiviteiten helaas geen doorgang vinden, 

t.w.: 

a. De algemene ledenvergadering/contactavond op 20 april 

b. De allegorische optocht door Stolwijk en Berkenwoude op 5 mei 

c. De jaarlijkse excursie op 12 mei 

d. De braderie op 22 augustus 

e. De uitgifte van het reguliere boekje Foto’s van toen 2020 

f. De najaarscontactavond op 19 oktober. 

 

Op  5 juni  is ons oud-bestuurslid Edwina Schenk – Mackenzie op 86-jarige leeftijd overleden. Zij heeft 

zich van 1979 – 1987 verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. 

In het kader van de landelijke Open Monumentendag op 12 september was een wandelroute door 

ons dorp uitgezet. De 5,5 km lange route voerde langs een aantal fraaie monumenten, panden en 

objecten. Ook kon er worden deelgenomen aan een fietsroute door de Krimpenerwaard. 

De clubsupportactie van de Rabobank Hollandsche Ijssel heeft ons dit jaar €. 663.44 opgeleverd. 

Tegen het bestuursvoorstel met betrekking tot enkele agendapunten van de afgeblazen algemene 

ledenvergadering, die geen langer uitstel konden lijden, waren geen bezwaren kenbaar gemaakt, 

zodat Piet Dekkers is gekozen tot nieuw bestuurslid en de aftredende bestuursleden Jacklyn Koot en 

Willy Rietveld-Burger zijn herkozen. Ook het financieel jaarverslag over 2019 werd afgesloten met 

een voordelig saldo van €. 440,44. 

Rond 1 december hebben alle leden en begunstigers het lang verbeide geschenk ter gelegenheid van 

ons 40-jarig bestaan ontvangen. 

Het is een luxe  uitgevoerd fotoboek met 56 schitterende foto´s, die een beeld geven van Stolwijk in 

vroeger jaren. 

Het was de 25
e
 keer dat onze vereniging een fotoboekje uitgeeft. 

De uitgifte van het jubileumboek was mogelijk dankzij de financiële bijdragen van ruim 70 Stolwijkse 

ondernemers , bedrijven en instellingen. 

Om toch te laten zien waar ons bestuur en vrijwilligers – ondanks alle beperkingen-  mee bezig zijn, 

werd op 12 december in het kader van ons 40-jarig bestaan een inloopmiddag`georganiseerd. Bij die 

gelegenheid werd het lustrumfotoboek officieel aangeboden aan wethouder Leon de Wit van de 

Gemeente Krimpenerwaard en hebben we van de Rabobank Hollandsche IJssel een cheque van 



€  1.000,-- ontvangen. Er was een tentoonstelling te bezichtigen van oude ansichtenkaarten van 

Stolwijk uit de privé verzameling van voorzitter Burggraaf Verder werd doorlopend enkele korte films 

vertoond van diverse vroeger activiteiten in ons dorp. Tenslotte was een aantal oude 

gebruiksvoorwerpen uit onze verzameling uitgestald, waarover uitleg werd gegeven door  voormalig 

antiquair Peter Sluisman uit Bergambacht. 

Met ingang van 2021 zal worden overgegaan op automatische incasso van de jaarlijkse contributie. 

Er werden 6 bestuursvergaderingen  gehouden. 

Het aantal leden verminderde met 3 en bedroeg aan het einde van het jaar 797. 

Alle leden en begunstigers hebben  4 verenigingsbulletins ontvangen. 

We zien terug op een wel heel bijzonder verenigingsjaar.  

Hopelijk kunnen we in de loop van het jaar 2021 onze gebruikelijk activiteiten weer oppakken en  

verwezenlijken. 

 

Henk Verhoef 

Secretaris 

 

 

 

  

 


