
Feestelijke 'open dag' Historium verschoven naar zaterdag 20 november 
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ver‐
duurzamen en opknappen van ons verenigingsgebouw in Lex‐
mond. De komende weken zetten we nog eens flink de 
schouders eronder en het gaat ons lukken om deze omvang‐
rijke klus te klaren vóór de jaarvergadering van woensdag 
20 oktober. 
De voorbereiding van het feestelijke openingsprogramma 
vraagt echter meer tijd. Daarom is besloten de open dag te 
verplaatsen naar zaterdag 20 november. 

Onder het motto 'Als we 
iets doen, doen we het 
goed' heeft het bestuur 
de verbouwing van het 
Historium uitgebreid met 
het verbeteren van het 
toilet. Er is maar één WC 
en die is bovendien 
dringend aan vervanging 
toe. Er worden nu twee 
moderne toiletten in‐
gericht.
Het meeste werk wordt 
verricht door onze eigen leden. Het bestuur is daar erg blij mee. 
Wil je ook helpen? Loop gewoon eens binnen en kijk wat je kunt doen. 
Het is er altijd gezellig en de koffie is bruin.

Verenigingsregels aangepast aan nieuwe wet
Sinds 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De Wet  is bedoeld om bestuur en 
toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld 
over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen 
dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit 
de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door pro-
cedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Secretaris Peter Kleppe heeft zich verdiept in de nieuwe wet en onder andere een webinar (online uit-
leg) over de invoering gevolgd. De gevolgen zijn voor de VHLHB niet heel ingrijpend. Aanpassing van de 
statuten bleek niet nodig, wel moesten sommige zaken strakker worden geregeld in het huishoudelijk 
reglement. Met name over de goedkeuring van financiële uitgaven boven de duizend euro. Het huis‐
houdelijk reglement is daarom op enkele punten aangepast. Nieuw punt is dat een lijst moet worden bijge‐
houden, waarop bestuursbesluiten voor alle grotere uitgaven (boven de duizend euro) worden 
bijgehouden. Bovendien moeten alle bestuursleden deze bestuursbesluiten expliciet paraferen. Een eerste 
besluit, de goedkeuring van de begroting voor de interne verbouwing van het Historium, is op deze wijze 
geadministreerd en door de aanwezige bestuursleden geparafeerd. 

Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

  n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 

S e p t e m b e r  2 0 2 1

Achter in het gebouw is een kantoorruimte 
gemaakt, zodat de grote zaal geheel voor   
publieksac viteiten kan worden gebruikt. 

Zwaar boorwerk voor de afvoer van 
twee nieuwe toile en.

!



Reageren? info@vhlhb.nl

Uitgestelde jaarvergadering 20 oktober
Het bestuur heeft vorig jaar besloten om de agenda en overige stukken 
voor de jaarvergadering louter digitaal te verzenden. Leden die niet over 
e‐mail beschikken kunnen de papieren stukken nog wel opvragen.
In de Lek en Huibert Kroniek van februari van dit jaar waren al  de ver-
slagen van de secretaris en penningmeester, de jaarrekening en 
begroting opgenomen. Begin oktober wordt de agenda verzonden.
Op die agenda staat ook informatie over een aankomende bestuurswisseling. Amel de 
Wit en Peter Kleppe, die beiden al lang in het bestuur zitten, stellen zich dit keer - om verschillende 
redenen - niet verkiesbaar voor een volgende termijn. Kandidaten voor een functie kunnen zich tot een 
uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur. We hopen van harte dat er leden zijn die voor enige 
tijd een bestuursfunctie willen vervullen en zo willen meehelpen de vereniging actief en levend te 
houden. Voorzitter Ronnie Hendriks gaat graag met kandidaten in gesprek.  

Lezing over het waterschap
Na de jaarvergadering verzorgt oud-heemraad Arie Bassa een lezing over het werk van het waterschap 
en dan met name in de Vijfheerenlanden. De aanvang is om 20.30 uur in het Historium.

Hollandse Waterlinies op Werelderfgoedlijst Unesco
Naast de Stelling van Amsterdam is ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco geplaatst. Zij worden voortaan vermeld als Hollandse Waterlinies. Ook de   restanten van de 
Neder-Germaanse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk, worden toegevoegd aan de 
Werelderfgoedlijst. Naast prestige en erkenning leidt zo’n vermelding ook tot een reeks verplichtingen 
om het erfgoed te beschermen volgens strikte Unesco-standaarden.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang. De linie loopt van 
Muiden tot aan de Biesbosch en is 3 tot 5 kilometer breed. Ze bestaat uit 45 forten, 6 vestingen, 2 kas-
telen, 85 mitrailleurkazematten, ruim 700 betonnen schuilplaatsen en kazematten en ruim 100 militai-
re sluizen en waterwerken. 
Tussen 1815 en 1940 maakte de Nieuwe Hollandse Waterlinie het westen van Nederland onbereikbaar 
voor de vijand. Water was onze bondgenoot. Als er oorlog was, konden militairen brede stroken land 
onder water zetten. Met een laagje water tot kniehoogte sloegen ze twee vliegen in één klap. Het land 
was onbegaanbaar voor soldaten, voertuigen of paarden. En voor boten was het te ondiep om 
doorheen te varen.
Het systeem van dijken, sluizen, kanalen, forten en bunkers is in vredestijd moeilijk te zien. Daarin 
schuilt het geheim van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: ze is er wel, maar je ziet haar niet!

Het verhaal van de 
Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is uniek in 
de wereld. Wil je er 
meer over weten? 
Breng een bezoek 
aan het 
Waterliniemuseum of 
volg een rondleiding 
op een van de forten.

Fort Everdingen


