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Jaarverslag Bestuur 2020 
 
SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 JANUARI 2020 
Kees Commijs   – voorzitter 
Coert van Ee   – vice voorzitter 
André van der Ham  - penningmeester 
Alida Ambachtsheer  - secretaris  
Mariëlle de Bruijn  - communicatie & PR 
Rokus Lakerveld  - lid 
Tanja Kool   - lid 
 
OVERLIJDEN BESTUURSLID 
Op 12 december 2020 overleed ons zeer gewaardeerde bestuurslid Coert van Ee.  
In de 8 jaar die Coert aan het bestuur deelnam heeft hij er mede toe bijgedragen dat Den Hâneker 
als vereniging voor de toekomst geborgd is.  
 
VASTE MEDEWERKERS 
Op maandagen zijn Margriet de Jong en Desiree Aantjes op kantoor aanwezig en andere dagen 
telefonisch bereikbaar. I.v.m. Covid-19 hebben zij regelmatig vanuit huis gewerkt. 
 
VRIJWILLIGER 
Roel Wigman is, als zijn gezondheid het toelaat, ook op maandagen op kantoor aanwezig. 
 
BESTUURSVERGADERINGEN 
Het bestuur is in 2020 tien keer in vergadering bijeen geweest. Waarvan, i.v.m. Covid-19, 5x op 
een Corona proof locatie, 1x digitaal en 4x in ons kantoor te Groot-Ammers. 
 
LEDENVERGADERING 
De geplande ledenvergadering op 31 maart 2020 in het Bezoekerscentrum Kinderdijk kon vanwege 
de pandemie geen doorgang vinden. Deze werd doorgeschoven naar medio september 2020 maar 
helaas ook toen speelde pandemie ons parten. 
 
BESTUURSZAKEN 
Het bestuur heeft ondanks de door de overheid opgelegde beperkingen in 2020 aandacht en/of 
uitvoering gegeven aan: 

- Het bijwonen van diverse bijeenkomsten op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Dit 
gebeurde vaak digitaal maar ook fysiek. 

- In de lokale en regionale pers was Den Hâneker zeer regelmatig in het nieuws. 
- De cursus Argrarisch Natuurbeheer, gepland op 9 en 16 april 2020, een nieuwe activiteit, 

kon helaas ook niet doorgaan. 
- Polderleven 2020 was de laatste brochure in samenwerking met de VVV-ZHZ.  
- De geplande Vierdaagse Alblasserwaard van 20 t/m 23 mei 2020 met als thema – 75 jaar 

Vrijheid – kon vanwege Covid-19 helaas geen doorgang vinden.  
- Ook hieraan gekoppelde Streekparade moest worden gecanceld. 
- Op 6 juli 2020 hebben we na ruim 10 jaar afscheid genomen van penningmeester André 

van der Ham.  
- Daar er geen ledenvergadering kon worden gehouden heeft het bestuur de leden 

schriftelijk in kennis gesteld van de aanstelling van de nieuwe penningmeester Marieke van 
der Veen 

- Het project Bezoek Gerrit heeft in 2020 een enorme groei doorgemaakt. Mariëlle de Bruijn 
en Kees Commijs hebben met projectleider Desiree Aantjes en externen veel werk verzet 
om dit alles in het volgende jaar te kunnen laten starten. 



ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEDEN –  
Vanwege Covid-19 zijn nagenoeg alle geplande activiteiten in 2020 gecanceld 
25 Januari ’20 -Snoeicursus bij Familie Rietveld te Langerak  
23 Maart 2020 -Startavond van de werkgroep Toerisme en Streekproducten. Locatie  
    Baggermuseum te Sliedrecht. Gecanceld. 
31 Maart 2020 - Algemene ledenvergadering in Bezoekerscentrum Kinderdijk. Gecanceld. 
9+16 April ’20 - Cursus Agrtarisch natuurbeheer. Gecanceld. 
20-23 Mei 2020- Vierdaagse Alblasserwaard met Streekparade. Gecanceld.  
3 Okober 2020 - Fokveedag / Boerenlanddag – met stands van Den Hâneker. Gecanceld. 
 
 
LIEF EN LEED 
Helaas meoten wij melden, zonder namen te noemen, dat er in 2020 leden zijn overleden. Daarbij 
zijn leden van het eerste uur. 
 
 
WERKGROEPEN 
De diverse werkgroepen zijn met diverse bestaande en nieuwe initiatieven actief geweest. Daarbij 
werden zij bij de uitvoering ook regelmatig gehinderd door de maatregelen rondom Covid-19. 
 
TENSLOTTE 
Het bestuur dankt de medewerkers, vrijwilligers, leden, sponsoren, kortom iedereen die in natura 
of financieel hebben bijgedragen hartelijk. Mogen wij ook in 2021 weer op u rekenen?  
 
 
Ons motto voor 2020 en ook voor het komend jaar is: SAMEN STERK VOOR DE STREEK 
 
 
 
 
 
Alida Ambachtsheer 
secretaris 
 
 
   
 
 
 


