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Krimpen aan den IJssel, 23 mei 2021 
 
Geacht HKK-lid,  
 
Lange tijd konden we niet bij elkaar komen als Historische Kring. We hebben dat erg gemist. U 
ongetwijfeld ook! 
 
Gelukkig komt daar verandering in. Want op woensdagavond 1 juni 2022 houden we (eindelijk dan 
toch) onze Algemene Ledenvergadering in het Streekmuseum te Krimpen aan den IJssel. Wij nodigen 
u daarvoor van harte uit. Aanvang van de avond is 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. We hebben 
deze vergaderingen reeds aangekondigd via van Yssel tot IJssel.  
 
In de achterliggende Corona-periode is er veel gebeurd en is er tegelijkertijd niet stilgezeten. Op de 
eerste ALV praten we u graag bij en zijn er ook wat formele zaken te regelen. Hieronder treft u het 
programma van de avond aan.  
 
Ledenvergadering 1 juni 2022, Streekmuseum, 20.00 uur. 
 

1. Opening; 
2. Stilstaan bij overlijden HKK-leden; 
3. Terugblik op achterliggende periode door voorzitter; 
4. Jaarverslag 2021; 
5. Verslag kascontrolecommissie; 
6. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2023; 
7. Toelichting op jaarplan 2023; 
8. Vaststellen contributie 2023: voorstel is de contributie ongewijzigd te handhaven, wat 

neerkomt op € 15,00 per jaar / € 25,00 gezinslidmaatschap; 
9. Vaststelling nieuwe statuten: we vragen u de geactualiseerde HKK-statuten te accorderen. We 

maken hiermee de statuten ANBI-proof (wat inhoudt dat giften daarmee fiscaal aftrekbaar 
worden). Tevens voldoen de statuten daarmee aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli 2021 in werking is getreden. De nieuwe statuten met een 
beknopte toelichting zijn u vorig jaar al toegezonden); 

10. Bestuursverkiezing: volgens schema zijn Marco Oosterwijk en Frank Druijff aftreedbaar. 
Beiden hebben aangegeven herkiesbaar te willen zijn.  

11. Pauze; 
12. Uitslag bestuursverkiezing. Dank aan bestuursleden die afscheid nemen en namen: Gerda Van 

Beek-Bos, Will Brans en Jan de Pont; 
13. Arie Koolmees en André Hoogendijk geven een toelichting op de totstandkoming van het 

nieuwe boek ‘Land verloren, Krimpen geboren’ dat in december verschijnt; 
14. Archief YMCA: de HKK leverde via Arie Koolmees een prestatie van formaat door het YMCA-

archief ‘toekomstbestendig te organiseren’; 
15. Sluiting, waarna een hapje en drankje. 
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De navolgende vergaderstukken zijn te vinden op www.historischekringkrimpen.nl: 
 

 Jaarverslag 2021 

 Financieel jaarverslag 2021 / begroting 2023 

 Jaarplan 2023 

 Nieuwe statuten en toelichting. 
 
U kunt deze stukken ook opvragen bij het secretariaat via  
 
 
Tweede Ledenvergadering: 15 juni 2022, Streekmuseum, 20.00 uur. 
 
De statuten bepalen dat bij een statutenwijziging 2/3e deel van het totaal aantal leden aanwezig 
moet zijn om de statutenwijziging te bekrachtigen (middels 2/3e meerderheid). Zeer waarschijnlijk 
zal dat benodigde aantal aanwezige leden op 1 juni 2022 niet worden behaald. Dat maakt (binnen 
vier weken na de vergadering van 1 juni) een tweede ledenvergadering zeer waarschijnlijk 
noodzakelijk. We hebben die tweede datum bepaald op 15 juni.   
 
Op 15 juni is dan van de aanwezige leden een 2/3e meerderheid nodig om de statutenwijziging te 
bekrachtigen. Dat leidt dus altijd tot besluitvorming en dat is ook nodig.  
 
We hebben echter iets leuks voor 15 juni erbij bedacht. Peter Hakkesteegt en Cees Loeve hopen op 
onze vergaderavond van 15 juni hun 200ste lezing te houden. Ze kondigen hun optreden als volgt 
aan: “Op verzoek van het bestuur werd al voor coronatijd in overleg vastgesteld dat dat over één van 
hun andere hobby’s zou gaan. En dat hopen ze nu dus te doen. U krijgt te horen hoe de 
communicatie in Krimpen vroeger grotendeels verliep. Nee, niet meer over postduiven, maar over 
ansichtkaarten. Er blijken er veel meer dan u zich voor kunt stellen te zijn gemaakt en gebruikt! De 
collectie van Cees omvat meer dan 1000 exemplaren. Stil maar, u krijgt ze niet allemaal te zien. Maar 
wat geschiedenis, wat verhalen er om heen en wat leuke voorbeelden krijgt u wél te zien. Uw eigen 
inbreng wordt, zoals gebruikelijk, graag ingewacht”. 
 
Deze lezing vangt aan om 20.30 uur, na de besluitvorming over de statuten (vanaf 20.00 uur)! Van 
harte uitgenodigd hiervoor en neem ook iemand mee! We zetten Cees Loeve en Peter Hakkesteegt 
hierbij in het zonnetje! 
 
Wij hopen u zowel de 1e en de 15e juni te mogen ontmoeten! 
 
Hartelijke groet namens het HKK-bestuur, 
 
 
 
Thea de Mik, secretaris 

http://www.historischekringkrimpen.nl/

