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NAJAARSBIJEENKOMST
Zaterdag 27 oktober 2012 in ‘De Bron’
Buizerdlaan 1 - 3435 SB Nieuwegein (zie pagina 7)

Schrijf u in!

(zie pagina 9)

Het einde van de vakantieperiode markeert ook het begin van het
nieuwe verenigingsjaar en dus is er weer het nodige werk te verzetten
voor zowel bestuursleden als commissieleden. De financiën moeten
worden opgemaakt, de ledenlijst geactualiseerd, de najaarsbijeenkomst georganiseerd en A&G Kroniek en Gildebrief gereedgemaakt
voor publicatie. Er dient zelfs al te worden nagedacht over de voor-

Wie is
verantwoordelijk
voor wat?
Een dag als onze najaarsbijeenkomst is natuurlijk niet mogelijk
zonder de persoonlijke inspanningen van een aantal medeleden.
Hieronder vindt u hun namen en
telefoonnummers.

jaarsexcursie van volgend jaar. Bij al het werk dat vooral in deze
drukke periode op ons af komt, is het frappant te constateren hoe groot
het beroep is dat wordt gedaan op een relatief gering aantal mensen.
Het kan dan ook niet anders of sommigen worden te zwaar belast, met
alle gevolgen van dien. Niet alleen is dit vaak
unfair ten opzichte van de betrokkenen, het
is ook voor de vereniging een probleem omdat we daardoor extra kwetsbaar worden
voor uitval.
Het is dus zaak om de verenigingslasten wat
beter te verdelen. We hebben dringend be-

Organisatie:
Hans Rode
024 - 663 40 53
Lau van Wouwen
071 - 589 01 31
Grote A&G verkooptafel:
Gerrit Snoek
0344 - 66 16 32
Lycia Rode
Verkoop tegen vaste prijzen (!) van
uiteenlopend gereedschap dat via de
boedelcommissie is ingebracht. Zie
verder pagina 11.

hoefte aan mensen die een bestuursrol op
zich kunnen en willen nemen. Al eerder is
gesproken over het dalend ledental en alhoewel dit nog niet dramatisch
is, het moge duidelijk zijn dat de vereniging staat voor een aantal
belangrijke keuzes met betrekking tot de toekomst. Heel belangrijk is
dat mensen die kunnen meedenken over deze problematiek zich
aangesproken voelen om hierin een voortrekkersrol te vervullen. Maar
alleen meedenken is niet voldoende. Vaak wordt onderschat hoeveel
fysiek werk er door bestuursleden wordt verzet. We kunnen ook in dit
opzicht best wat meer inbreng gebruiken. Hetzelfde geldt voor onze
commissies. Er is dringend behoefte aan nieuw bloed in met name de
evenementencommissie, maar ook de werkgroep website kan (techni-

Verkooptafels leden:
Lau van Wouwen
071 - 589 01 31
Wilt u ‘s middags gereedschap
verkopen, dan kunt u bij Lau een
tafel reserveren. Zie verder pagina
11.
Boekentafel:
Jacob Cazemier
0578 - 57 41 47
Hans van Meijel
Boekenverkoop t.b.v. Leden. Zie
verder pagina 11.

sche) versterking gebruiken.
Ik weet dat ik deze oproep niet voor het eerst doe en op het gevaar af
te klinken als de kapotte grammofoonplaat (voor wie dit tijdperk heeft
meegemaakt een bekende metafoor), herhaal ik nog maar eens: voel
u aangesproken! Stel uw talent, professionele ervaring of gewoon uw
werklust in dienst van de vereniging. Deze is van u allen en alleen
samen kunnen we de activiteiten op de rails zetten die u leuk vindt en
waarmee we ook nieuwe generaties leden weten te boeien.
Hein Coolen
voorzitter
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Wat is dat?-tafel:
Gerrit en Willem Mensert
015 - 219 00 92
Op deze tafel kunt u raadselachtig,
voor u onbekend gereedschap kwijt.
Misschien weten medeleden wat u
niet weet.
Veiling
Jan Blaas
0317 - 61 63 63
Zie de pagina’s 11 t/m 13 voor meer
informatie over de veiling.

Najaarsbijeenkomst op iets andere leest geschoeid
Wij willen het programma van
deze dag zo aantrekkelijk mogelijk blijven houden. Daarom
hebben we een paar veranderingen voor u in petto.
Om de leden die van ver moeten
komen ter wille te zijn, is het
aanvangstijdstip van de najaarsbijeenkomst verschoven van 9.00
naar 9.30 uur. Uitsluitend voor leden
die een verkooptafel moeten inrichten
en voor medewerkers is ‘De Bron’ al
om 9.00 uur open.
Het bestuur wil de Algemene
Ledenvergadering, de kern van onze
najaarsbijeenkomst, meer dan ooit
benutten als de jaarlijks gelegenheid
bij uitstek om met u, de leden, te
communiceren over het beleid en de
organisatie van onze vereniging.
Verder is er, mede door de inhoud van
het programma, buiten deze vergadering ruimschoots gelegenheid voor
contacten met individuele leden van
het bestuur.
Op grond van opmerkingen die de
afgelopen jaren te beluisteren waren,
hebben we de gebruikelijke lezing
laten vervallen. In plaats hiervan zijn
tussen vergadering en lunch nieuwe
activiteiten gepland. Enkele leden (en
mogelijk ook mensen van buiten onze
vereniging) laten op speciaal daarvoor
bestemde tafels wat van hun
verzameling zien. U heeft alle
gelegenheid om aan deze tafels met de
exposanten van gedachte te wisselen
over de door hen getoonde
gereedschappen en/of objecten.
Daarnaast is er een tafel waar u met
elkaar afwisselende bestuursleden
openhartig kunt spreken/discussiëren
over allerlei verenigingszaken die u
ter harte gaan. Deze activiteiten
bieden naar onze mening een
volwaardig alternatief voor de
traditionele lezing. De inrichting van
de zaal passen we er enigszins voor
aan. We gaan niet alle stoelen in rijen
neerzetten, maar deels ook rond tafels
groeperen om een goede gelegenheid
voor samenspraak te creëren.
Natuurlijk is er door de nieuwe opzet
ook meer gelegenheid om onder het
genot van een kopje koffie de

Programma
9.00 uur ‘De Bron' open voor medewerkers en standhouders.
9.30 uur ’De Bron' open voor leden en introducés.
Aanmelding en uitreiking van consumptiebonnen,
naambadges en veilingnummers.
Natuurlijk staat voor iedereen de koffie klaar.
Grote zaal alleen geopend voor het afleveren van
spullen voor de boekentafel, Wat is dat?-tafel en
veiling.
Verkoop eigen A&G-uitgaven in de hal.
10.30 uur Welkom door voorzitter Hein Coolen en aanvang
Algemene Vergadering.
11.30 uur De koffie staat wederom klaar.
Ruimschoots gelegenheid voor onderling contact.
Verkoop eigen A&G-uitgaven in de hal
A&G tafelronde in de grote zaal:
- tafels met kleine presentaties van leden (en
eventueel derden) + mogelijkheid tot gedachtewisseling over het getoonde;
- 'aanspreektafel' voor verenigingszaken met
elkaar afwisselende bestuursleden;
- Wat is dat?-tafel;
- tafels met objecten voor loterij en veiling.
12.30 uur Gezamenlijke lunch.
Grote zaal open voor kijkers (alle verkooptafels
blijven afgedekt tot 13.00 uur).
13.00 uur Verkoopfestijn begint in de grote zaal!
- A&G gereedschapverkoop;
- A&G boekenverkoop;
- verkoop gereedschap door leden.
Grandioze verloting met aantrekkelijke prijzen (zie
de voorpagina).
Enkele activiteiten van vóór de lunch gaan erna
gewoon door.
15.00 uur Afsluiting door voorzitter Hein Coolen.
Aanvang veiling.
onderlinge banden aan te halen. Dit
biedt de nieuwkomers een extra
mogelijk wat bij A&G 'in te burgeren'.
We vragen de oude rotten daarom
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dringend een open oog te hebben voor
nieuwe, hen onbekende gezichten.
Neem eens de moeite iemand aan te
spreken die u niet kent!

Agenda
voor de negentiende Algemene Vergadering
op zaterdag 27 oktober 2012
in kerkelijk centrum ‘De Bron’, Buizerdlaan 1 te Nieuwegein.
Aanvang 10.30 uur.

@

1. Opening.

Hebben wij uw meest
recente e-mailadres?

2. Vaststelling van de notulen van de achttiende
Algemene Vergadering van 29 oktober 2011.

Mail het voor alle zekerheid
naar de ledenadministratie:

piet.hageman@hccnet.nl
3. Jaarverslag 2011-2012.
4. Verslag van de kascommissie over het boekjaar
2011-2012.

DENK AAN DE
TOEKOMST!

5. Verkiezing van de kascommissie voor het boekjaar
2012-2013.

uitgaven kunt u vinden in deze uitgave
van de A&G Kroniek.

6. Overzicht financieel beheer 2010-2011 en begroting
2011-2012.

Ad 7. Aanpassing huishoudelijk
reglement
Voorgesteld wordt over te gaan tot
wijziging van de artikelen 2, 4, 5, 7 en
8, alsmede tot toevoeging van een
artikel 9. Hierdoor wordt het
huishoudelijk reglement op een aantal
punten geactualiseerd. Onder meer
wordt voorgesteld bepalingen op te
nemen over de website en het daarbij
behorende forum. Nieuw is verder een
bepaling die met betrekking tot
bestuurswisselingen de gang van
zaken
tijdens
de
Algemene
Vergadering regelt.
De voorgestelde wijzigingen vindt u
in deze uitgave van de A&G Kroniek
op de pagina’s 8 en 9.

7. Aanpassing huishoudelijk reglement.
8. Bestuur.
9. Gedachtewisseling met leden (rondvraag).
10. Sluiting.

Bij de agenda
Ad 2. Vaststelling notulen
De notulen voor de achttiende
Algemene Vergadering zijn u in
december 2011 toegezonden, gelijktijdig met de Gildebrief en de speciale
eindejaarsuitgave van de A&G
Kroniek.
Ad 3. Jaarverslag
Het jaarverslag kunt u vinden in deze
uitgave van de A&G Kroniek.
Ad 4. Verslag van de kascommissie
De kascontrole over het boekjaar
2011-2012 is uitgevoerd door Jan
Ruijssenaars en Gerrit Snoek.

Ad 5. Verkiezing kascommissie
Dit jaar is Jan Ruijssenaars aan de
beurt om af te treden. De heer Jo
Jacobs, die vorig jaar als reservelid is
gekozen, zal nu voor twee jaar zitting
nemen in de kascommissie. De
kascommissie voor het boekjaar 20112012 bestaat uit Gerrit Snoek en Jo
Jacobs. Het bestuur doet een oproep
voor het vervullen van de vacature van
reservelid. De gekozene kan dan in het
boekjaar 2013-2014 zijn/haar plaats
als lid innemen.
Ad 6. Overzicht financieel
beheer
Een overzicht van de inkomsten en
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Ad 7. Bestuur
Bestuursleden worden volgens de
statuten (art. 8, lid 11) voor maximaal
drie jaar gekozen. Dit jaar zijn er geen
bestuursleden die aftreden.
Leden die een bestuursfunctie
ambiëren zijn van harte welkom.
Ad 8. Gedachtewisseling met
leden
Het bestuur biedt leden graag de
gelegenheid zich uit te spreken over
uiteenlopende zaken aangaande onze
vereniging. Opmerkingen, suggesties,
wensen enz., schroom niet en maak
van uw hart geen moordkuil!

Jaarverslag 2011 - 2012
Bestuur
Het bestuur bestond op 1 september
2011 uit de volgende personen: Hein
Coolen voorzitter, Cees van der Graaf
secretaris, Jan Blaas penningmeester,
Bart-Jan Lagerwaard publicaties en
Hans Rode.
Hans heeft op de algemene
ledenvergadering van 29 oktober 2011
officieel afscheid genomen als
bestuurslid van onze vereniging. In
dezelfde vergadering is Piet Hageman
benoemd tot nieuw bestuurslid. Piet
zal als tweede secretaris verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie.
Leden
Er is ook dit jaar weer sprake van een
langzame terugloop van het aantal
leden. De redenen voor opzegging van
het lidmaatschap zijn divers; leeftijd,
minder interesse en tijdgebrek worden
het meest genoemd.
Gelukkig zijn er nog steeds nieuwe
verzamelaars die lid willen worden
van onze vereniging. In totaal hebben
we nog steeds ruim 400 leden. Om te
voorkomen dat leden om financiële
reden moeten opzeggen, doet het
bestuur er alles aan om de contributie
op hetzelfde (lage) niveau te handhaven.
Vergaderingen
Het bestuur is in de verslagperiode
vijfmaal in vergadering bijeen
geweest. De vergaderingen vonden
afwisselend plaats bij één van de
bestuursleden thuis. Naast jaarlijks
terugkomende activiteiten, zoals de
organisatie van de najaarsbijeenkomst
en de voorjaarsexcursie, is met name
veelvuldig gesproken over de
toekomst van onze vereniging. Breed
gedragen binnen het bestuur is de
mening dat de vereniging aantrekkelijker moet worden voor jongeren
die
geïnteresseerd
zijn
in
(ambachtelijk) gereedschap. Daarnaast is gesproken over vormen van
samenwerking met andere verenigingen.
De vernieuwde website is inmiddels
ruim een jaar in de lucht. Nu de
website weer goed functioneert, willen
we het gebruik ervan gaan stimuleren.

Hoe is nog een punt van discussie. Als
betrekkelijk klein bestuur met
uitsluitend vrijwilligers zijn onze
mogelijkheden beperkt. Uitbreiding
van het bestuur is dan ook bijzonder
wenselijk.
Commissies
Elke commissie functioneert onder
verantwoordelijkheid van een van de
bestuursleden, die het werk natuurlijk
niet alleen doen. In de loop der jaren
is er veelal een vast team ontstaan van
leden die samen met het betreffende
bestuurslid de commissie inhoud
geven. Dankzij deze hulp zijn wij in
staat om de verschillende verenigingsactiviteiten te organiseren.
Evenementencommissie (Hans
Rode en Hein Coolen)
De najaarsbijeenkomst in combinatie
met de algemene ledenvergadering
vond plaats op zaterdag 29 oktober
2011. Dit jaar mochten we in
Nieuwegein ruim 130 leden en
introducés begroeten. Drie prominente
personen binnen onze vereniging
stopten
officieel
met
hun
werkzaamheden: Piet Anker als
veilingmeester, Paul van der Lugt als
redacteur van de Gildebrief en Hans
Rode als bestuurslid. De bijeenkomst
is op een aangename en plezierige
wijze verlopen.
Op zaterdag 12 mei vond de
voorjaarsexcursie plaats. Dit jaar werd
een bezoek gebracht aan het
Nederlands Leder en Schoenenmuseum in Waalwijk, gecombineerd
met een bezoek aan Gereedschapmuseum ‘Buitenlust’ van onze leden
Ad van Heesbeen en Joop Smulders.
Met name het bezoek aan
laatstgenoemd gereedschapmuseum
werd door een ieder genoemd als
bijzonder en vooral plezierig.
Boedelcommissie (Jan Blaas)
De boedelcommissie was ook het
afgelopen jaar weer betrokken bij de
advisering over de bestemming van
gereedschappencollecties uit boedels.
Dit heeft geleid tot verkoop van een
deel van die collecties tijdens de
najaarsbijeenkomst in 2011.
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Publiciteitscommissie (Bart-Jan
Lagerwaard)
De A&G Kroniek, die twee keer per
jaar uitkomt, is uitgegroeid tot een
herkenbaar blad dat zich vooral richt
op verenigingsnieuws.
Ook dit jaar was er weer zeer veel lof
voor de Gildebrief. Deze vijfde
uitgave was de laatste die onder
leiding van Paul van der Lugt is
gemaakt.
Ook deze keer is Paul met hulp van
het redactieteam erin geslaagd om een
voor een breed publiek aantrekkelijk
blad met boeiende artikelen te maken.
Werkgroep Website (Jan Blaas)
De vernieuwde website is nu ruim een
jaar in de lucht. Wat opvalt is dat
slechts een beperkt aantal leden actief
is op het forum. Met name de groep
van actieve leden heeft suggesties
gedaan voor verbetering, waardoor de
website voor meer leden waardevol
wordt. Ook wordt op het forum
voorgesteld om met woodworking.nl
te gaan samenwerken.
Externe betrekkingen (Hein
Coolen)
Het contact met vergelijkbare
verenigingen in het buitenland loopt.
Uitwisseling van publicaties blijft
vanwege de taal lastig. De contacten
met vergelijkbare verenigingen in
Nederland en België die zich richten
op het ambachtelijk werken met
(oude) gereedschappen zijn/worden
aangehaald.
Veilingcommissie (Jan Blaas)
De ervaring met het opnemen van een
veilinglijst met foto’s in de A&G
Kroniek is door een ieder als positief
ervaren.
Kascommissie (Jacob Casemier)
De controle van de boekhouding
maakte
duidelijk
dat
de
penningmeester op zorgvuldige wijze
zijn werk heeft gedaan.
september 2012
Namens het bestuur,
Cees van der Graaf
secretaris
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betaalrekening
renterekening
voorraad boeken

totaal

contributies 2012
contributies 2011
extra bijdragen van leden
abonnementen/donateurs
bijeenkomst najaar
bijeenkomst voorjaar
Gildebrief advertenties
veiling/verkoop/verloting
verkoop tijdschriften
boeken
renten
reservering jubileumjaar
totaal

INKOMSTEN

214,12

activa

1.533,24
129,91
1.150,74
14.754,08

20.924,92

4.891,47
15.633,25
400,20

UITGAVEN

jubileumjaar

aankoop boeken

website
kamer van koophandel

publicaties/promotie

Gildebrief
bijeenkomst najaar
bijeenkomst voorjaar
beurzen

A&G Kronieken

bestuurskosten
kosten van beheer
adreslijst

totaal

KAPITAAL

totaal

reservering jubileumjaar

Balans per 31-8-2012

50,00
350,00
500,00
100,00
500,00
150,00
10.600,00

8.750,00
200,00

9.066,16
183,75
153,94
67,50
56,24
365,00
1.833,48

9.000,00
200,00

30,00
500,00
500,00
100,00
500,00
175,00
1.150,74
12.155,74

Begroot
1-9-'12 t/m
31-8-'13

Resultaat
1-9-'11 t/m
31-8-'12

Begroot
1-9-'11 t/m
31-8-'12

Staat van Baten en Lasten A&G 2012

20.924,92
20.924,92

0,00

1.500,00
500,00
500,00
2.000,00
4.000,00
200,00
200,00
500,00
300,00
50,00
250,00
10.000,00
1.082,76
601,25
1.763,28
2.959,61
234,00
31,80
160,11
24,08
751,27
406,81
8.014,97
1.500,00
500,00
500,00
2.000,00
4.000,00
250,00
300,00
300,00
50,00
250,00
1.200,00
10.850,00

passiva

Begroot
1-9-'12 t/m
31-8-'13

Resultaat
1-9-'11 t/m
31-8-'12

Begroot
1-9-'11 t/m
31-8-'12

Financiële verantwoording
Boekjaar 1-9-2011 t/m 31-8-2012

In de tabel van baten en lasten over het afgelopen boekjaar is te lezen dat de resultaten bijzonder gunstig
zijn uitgevallen. Als gevolg daarvan kon het kapitaal van de vereniging ook dit jaar flink worden versterkt.
We zijn geen spaarvereniging, maar
bij een gezonde vereniging hoort een
passende financiële basis. Een
geaccepteerde norm die hiervoor wel
wordt genoemd, is een kapitaal van
tweemaal de totale jaarcontributie.
Waakzaamheid geboden
Enige nadere analyse van de cijfers
toont echter ook dat we wat betreft de
toekomst waakzaam en realistisch
moeten zijn. Het ledental van A&G
daalt en de gemiddelde leeftijd,
hoewel we die natuurlijk niet exact
kennen, stijgt onmiskenbaar. Voor het
eerst is de afname van het aantal leden
goed te zien aan een daling van de
contributiegelden ten bedrage van
ongeveer € 400,-. Deze tendens zullen
we de komende jaren beslist moeten
afbuigen en het liefst weer omkeren.
Kosten beheersen
Een goed beheer van de financiën en
een kritische houding ten opzichte van
onze uitgaven blijft zeer belangrijk.
De organisatie- en beheerskosten zijn

netjes in de buurt van de begroting
gebleven en de kosten voor A&G
Kroniek en Gildebrief zijn niet
gestegen.
Extra inkomsten
De voornaamste oorzaak van onze
relatieve welvaart van de laatste jaren
is gelegen in de zeer succesvolle
‘commerciële’ activiteiten. Veiling,
verkoop en verloting op de
najaarsbijeenkomst brachten in het
verslagjaar een absoluut recordbedrag
op. Het hele jaar door was de verkoop
van boeken en tijdschriften bijzonder
lucratief. Hierbij leverde de verkoop
van het boek ‘Vier eeuwen
Nederlandse schaven en schavenmakers’ van Gerrit van der Sterre het
grootste aandeel. De totale verkoop
van deze herdruk bleef wat achter bij
de verwachtingen, maar we zijn de
uitgever van het boek (Liber et
Commercium B.V.) erkentelijk voor
de gunstige voorwaarden. Hierdoor is
het boek ook een ‘lokkertje’ voor
nieuwe leden.

The Tool Chest of Benjamin Seaton
Verkrijgbaar tijdens de najaarsbijeenkomst
In het Guildhall Museum in de
Engelse plaats Rochester bevindt
zich de complete gereedschapskist die Joseph Seaton in
1796 kocht voor zijn oudste zoon
Benjamin.

Kascommissie
De kascommissie zal de boekhouding
nog controleren en de uiteindelijke
vaststelling vindt plaats tijdens de
algemene ledenvergadering op 27
oktober 2012.

Bij deze verantwoording behoren:
- de staat van Baten en Lasten A&G
2012 (zie pagina 6);
- de balans per 31 augustus 2012 (zie
pagina 6).

september 2012
Jan Blaas
penningmeester.

Bereikbaarheid en
gegevens ‘De Bron’
Aangezien in het algemeen
gebruik wordt gemaakt van een
navigatiesysteem, is onderstaand
adres waarschijnlijk voldoende.
Verwacht u echter bereikbaarheidsproblemen, bel dan tijdig
(024) 663 40 53 voor de benodigde
uitleg!

Onze Engelse zustervereniging
TATHS maakte een prachtig boek
over deze schitterende kist, die
nog al het originele gereedschap
bevat (ca. 200 stuks). In het boek
staan o.a. gedetailleerde tekeningen daarvan.
Wij kunnen u dit boek tijdens de
najaarsbijeenkomst aanbieden
voor de sterk gereduceerde prijs
van € 17,95. Er is maar een
beperkt
aantal
exemplaren
beschikbaar, dus wie het eerst
komt, het eerst maalt!

Geen contributieverhoging
Gezien de behaalde resultaten in het
afgelopen boekjaar, is er geen
dringende reden om de contributie
voor het komende jaar te wijzigen.

Gaat u gebruik maken van
openbaar vervoer? Neem dan bij
Utrecht CS de sneltram UtrechtNieuwegein-IJsselstein,
halte
Kouwenhof. Deze halte ligt ca. 250
m van ‘De Bron’.

180 pagina’s, paperback
ca. 28 x 20 cm
volledig in kleur gedrukt
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Kerkelijk Centrum ‘De Bron’
Buizerdlaan1
3435 SB Nieuwegein
Tel. (030) 604 04 20

Voorgestelde wijzigingen
Huishoudelijk Reglement
Niet genoemde artikelen of onderdelen van artikelen blijven ongewijzigd.
Publicaties

Artikel 2

1. Ten minste tweemaal per jaar wordt aan alle leden en donateurs een nieuwsbrief gezonden die de naam 'A&G
Kroniek' draagt. De inhoud van de A&G Kroniek bestaat primair uit verenigingsnieuws.
2. Ten minste eenmaal per jaar wordt aan alle leden en donateurs een tijdschrift gezonden dat de naam
'Gildebrief' draagt. De inhoud van de Gildebrief bestaat primair uit artikelen en rubrieken die betrekking hebben
op historische ambachten en het bij deze ambachten behorende gereedschap.
3. Teneinde de onderlinge contacten te bevorderen, wordt aan de leden een ledenlijst verstrekt. Een aanvulling
hierop of een geheel herziene uitgave wordt verstrekt indien het bestuur dit in verband met mutaties noodzakelijk
acht. Het is uitdrukkelijk verboden de ledenlijst buiten de vereniging in de openbaarheid te brengen of voor
commerciële doeleinden te gebruiken.
4. De vereniging onderhoudt een eigen website die bereikbaar is via het webadres www.ambachtengereedschap.nl.
5. Naast de onder 1., 2., 3. en 4. genoemde publicaties kan het bestuur besluiten tot andere publicaties.
6. Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen publicaties van de vereniging in druk of digitaal verschijnen, zulks ter
beoordeling van het bestuur.
7. De productiekosten van publicaties van de Vereniging worden betaald uit de algemene middelen van de vereniging. Indien voor een publicatie een redactie is ingesteld, wordt het budget van de betreffende uitgave door het
bestuur vastgesteld in overleg met deze redactie.

Bestuur

Artikel 4

3.f. Vervallen.
5. Het bestuur belast een van zijn leden met het voeren van de leden- en contribuantenadministratie.

Werkgroepen en kascommissie

Artikel 5

Algemene vergadering

Artikel 7

5. Aangezien bestuursleden overeenkomstig de statuten worden benoemd door de algemene vergadering en zij
dientengevolge tijdens deze vergadering in functie treden, zal uit praktische overwegingen een verkiezing van
een of meerdere bestuursleden ter vervanging van een of meerdere aftredende en niet herkiesbare bestuursleden op de algemene vergadering als laatste punt aan de orde worden gesteld. Het bestuur kan van deze regel
afwijken indien het daartoe zwaarwichtige redenen aanwezig acht.

Redacties

Artikel 8

1. De in artikel 2 genoemde publicaties A&G Kroniek en Gildebrief worden elk verzorgd door een eigen redactie die
de status heeft van werkgroep zoals omschreven in artikel 5.
2. De redacties hebben binnen de doelstellingen van de vereniging hun eigen verantwoordelijkheid, waarbij zij de
journalistieke beginselen van hoor en wederhoor, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid in acht dienen te nemen.
3. Elke redactie telt ten minste drie leden, onder wie minimaal één bestuurslid. Het vormen en functioneren van
een redactie is onderhevig aan de bepalingen van artikel 5.1. en 5.2.
4. Elke redactie staat onder leiding van een hoofdredacteur die door het bestuur is benoemd. De hoofdredacteur
geeft leiding aan het totale publicatieproces van de betreffende uitgave en is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en tijdig verschijnen van deze uitgave.

8

5. Een redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van artikelen die zijn voorzien van de naam van de auteur
of die op legale wijze zijn overgenomen uit andere publicaties.
6. Een redactie heeft het recht om de voor de betreffende publicatie ingezonden stukken niet of in gewijzigde vorm
op te nemen. Dit geldt niet voor stukken die door het bestuur aan de redactie worden aangeboden. Indien een
redactie de inhoud van ingezonden stukken wil aanpassen, dient zij hierover met de auteur te overleggen.
7. Indien auteurs die niet tot een redactie behoren voor hun bijdrage een vergoeding vragen, dient de betreffende
redactie hierover te overleggen met het bestuur. Het bestuur stelt de hoogte van een eventuele vergoeding vast.
8. Het bestuur beslist over de werving, kosten en plaatsing van advertenties in publicaties van de vereniging. De
redacties zorgen voor het plaatsen van dergelijke advertenties overeenkomstig de met de adverteerders gemaakte afspraken.

Website

Artikel 9

1. De in artikel 2 genoemde website wordt verzorgd door een hiertoe overeenkomstig artikel 5 ingestelde werkgroep.
2. De website kan bestaan uit een algemeen toegankelijk deel en een deel dat uitsluitend toegankelijk is voor leden.
3. Het algemeen toegankelijke deel van de website dient ten minste de volgende algemene informatie te bevatten:
a. informatie over de doelstellingen en activiteiten van de vereniging;
b. informatie over A&G Kroniek en Gildebrief;
c. samenstelling van het bestuur;
d. kosten van het lidmaatschap en hoe men lid kan worden;
e. e-mailadres van een contactpersoon of een contactformulier.
4. Zo spoedig mogelijk na het uitkomen van een nieuwe uitgave van A&G Kroniek of Gildebrief wordt de betreffende uitgave geheel of gedeeltelijk op de website geplaatst. Indien het bestuur besluit tot gedeeltelijke plaatsing,
omvat deze plaatsing ten minste de voorpagina en de inhoudsopgave van het betreffende blad.
5. Indien mogelijk, zal een openbaar forum deel uitmaken van het algemeen toegankelijke deel van de website.
Binnen dit forum zullen uitsluitend onderwerpen aan de orde mogen worden gesteld die te maken hebben met
ambachten en gereedschappen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan in het forum zaken ter discussie te stellen
die de gang van zaken binnen de vereniging betreffen. Bezoekers die zich naar het oordeel van de moderator
van het forum niet aan deze regels houden, kan de toegang tot het forum worden ontzegd. Tegen een besluit
daartoe kan beroep worden ingesteld bij het bestuur.

Inschrijven najaarsbijeenkomst
De kosten van deelname aan de najaarsbijeenkomst bedragen
voor leden en introducé’s € 23,00 p.p. In dit bedrag zijn enige
consumpties (op basis van bonnen) en de lunch inbegrepen.
U kunt uzelf en een eventuele introducé als deelnemer inschrijven door het verschuldigde bedrag vóór 15 oktober 2012 over te
maken naar rekening nummer 300741 t.n.v. Ambacht & Gereedschap, Rhenen (IBAN: NL15INGB0000300741; BIC:
INGBNL2A). Graag hierbij vermelden: “Najaarsbijeenkomst
2012”.
In principe kan niet op de dag zelf worden betaald. Indien dit voor
u bezwaarlijk is of als u vragen heeft, kunt u bellen of mailen naar
penningmeester Jan Blaas (zie de achterzijde van deze A&G
Kroniek).

Zoals altijd zijn introducé’s van harte welkom!
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Sterkte
Wie kent Piet en Lies Anker
niet? Zij zijn vanaf het eerste
uur (dus al ruim 20 jaar!)
trouwe leden. Vele malen
verleenden zij hun zeer
gewaardeerde medewerking
aan onze najaarsbijeenkomsten.
Lies als hulp en toeverlaat bij
zowel de ontvangst als de
catering. En Piet was jarenlang
onze markante veilingmeester!
Maar nu is Lies ernstig ziek en
ook Piet blijkt na medisch
onderzoek lang niet de gezondste te zijn. Om die reden
hebben zij op een vorige
bijeenkomst al eens verstek
moeten laten gaan. Wij hopen
dat ze volgende keer weer
present kunnen zijn en wensen
beiden veel sterkte toe!

Beeldverslag voorjaarsexcursie
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Gang van zaken veiling A&G Boekentafel
Hoewel wat minder dan vorig jaar, zal dankzij de inspanningen van de
boedelcommissie weer mooi gereedschap uit diverse boedels worden
aangeboden.
Zelfde wijze van veilen
Door de andere opzet van de veiling en de strakkere wijze van veilen,
kwamen vorig jaar aanzienlijk meer stukken onder de hamer dan voorheen.
Deze werkwijze is dus goed bevallen en zal ook dit jaar worden toegepast.
Als veilingmeester treedt wederom onze voorzitter Hein Coolen op. Zijn
grote kennis van gereedschap en uitgebreide ervaring met het hanteren
van de veilinghamer staan garant voor een professioneel verloop van de
veiling. Zoals gebruikelijk zal worden verkocht bij opbod. Van de meeste
kavels vindt u op de volgende pagina’s een foto en een korte beschrijving.
Uiteraard kunt u na de lunch de te veilen stukken uitvoerig bekijken.
Registratie
Wie aan de veiling wil deelnemen, moet zich van tevoren registreren. U
krijgt dan een biednummer. Na gunning van een kavel hoeft de
veilingcommissie alleen dit nummer te noteren, wat de snelheid van veilen
bevordert. Direct na afloop van de veiling kunnen de gekochte stukken
uitsluitend tegen contante betaling (!) worden meegenomen.
Inbreng gereedschap
Als u gereedschap van uzelf wilt laten veilen, dient u hierover van tevoren
contact op te nemen met Jan Blaas (tel. 0317 - 61 63 63). Het gereedschap
moet wel een beetje bijzonder zijn. Dus bijvoorbeeld geen gewone houten
schaven of gewone stalen booromslagen. Als aanbieder geeft u aan hoe
hoog de minimale inzet dient te zijn. Eventueel kan iemand van de
veilingcommissie helpen bij het bepalen van het minimumbedrag. De
opbrengst van uw kavel(s), verminderd met 15% veilingkosten, wordt door
de penningmeester naar uw bankrekening overgemaakt. De veilingcommissie behoudt zich het recht voor gereedschap, dat leden willen
inbengen, af te keuren.
Schenkingen aan de vereniging
Als u gereedschap wilt schenken om dit te laten veilen ten bate van de
verenigingskas, stellen wij dit zeer op prijs. U kunt het betreffende
gereedschap gewoon meenemen naar de najaarsbijeenkomst. Van te voren
contact opnemen met Jan Blaas is dan niet nodig.

Voorjaarsexcursie
Veel meer kennis van leer en het
maken van schoenen: de oogst van de
deelnemers aan de zeer geslaagde
voorjaarsexcusie naar het Nederlands
Leder en Schoenenmuseum. En
natuurlijk was het, zoals altijd,
bijzonder gezellig. Die gezelligheid
steeg tot ongekende hoogte tijdens het
‘toetje’: de ontvangst door Ad van
Heesbeen en Joop Smulders in hun
Gereedschapmuseum ‘Buitenlust’ i.o.
Want in welk museum hangt gereedschap boven een professionele bar?
Buiten, naast de fraai gerestaureerde
behuizing, stond behalve een schitterende antieke tractor met dito
houtzaaginstallatie zelfs een heuse
poffertjeskraam opgesteld. Ad gaf ook
met onvervalste Brabantse gastvrijheid
in zijn welkomstwoord nieuwe betekenis aan de letters A&G: “Alles is
Gratis”. Bedankt, het was TOP!

Verkooptafels
leden
Voor leden is een beperkt aantal
verkooptafels (afmetingen ca. 70 x
120 cm) beschikbaar. Deze dienen
vóór 10.00 uur ingericht en afgedekt
te zijn. Voor het afdekken moet u zelf
een laken o.i.d. meenemen. Verkopen
mag vanaf 13.00 uur. Voor het
reserveren van minimaal een halve
tafel en maximaal twee tafels kunt u
contact opnemen met Lau van
Wouwen (tel. 071 - 589 01 31). Wie
het eerst komt, het eerst maalt!
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Wie tijdens de bijeenkomst boeken
wil verkopen, kan dat natuurlijk op
persoonlijke titel doen en een verkooptafel reserveren. Als het gaat om
slechts een paar stuks, kunt u uw
boeken ook laten verkopen door de
mensen van de boekentafel. U levert
de bewuste boeken vóór aanvang van
de dag in bij de boekentafel. U heeft
elk boek van te voren voorzien van
een papier (½ A4) met daarop duidelijk vermeld de boektitel, de auteur,
de prijs van het boek, uw naam en uw
woonplaats. Boeken zonder een papier met deze gegevens worden niet
geaccepteerd! U meldt u na afloop
van de bijeenkomst weer bij de boekentafel. De verkochte boeken worden dan met u afgerekend onder
aftrek van 10% ten bate van de verenigingskas. Niet verkochte boeken
krijgt u uiteraard terug. De boekentafel sluit om ca. 14.30 uur.
Jacob Cazemier (tel. 0578 - 57 41 47)
zwaait de scepter over dit traditionele
onderdeel van onze bijeenkomst.
Advies: Houd de prijzen bescheiden.
Gun uw medeleden een voordeeltje!

A&G Verkooptafel
Deze tafel is gereserveerd voor
gereedschap dat via de boedelcommissie is ingebracht. Inbreng door
leden is dus niet mogelijk.
Alle aangeboden gereedschap heeft
een vaste prijs. Er wordt niet onderhandeld en aan het einde van de dag
is er geen uitverkoop. Iedere koper
rekent elk artikel eerst af voordat
hij of zij een volgend kan uitkiezen!
Op deze manier willen we voorkomen
dat iemand snel een aantal stukken
grijpt, waardoor een ander geen kans
meer heeft.
De leiding van de A&G Verkooptafel
is in handen van Gerrit Snoek (tel.
0344 - 66 16 32)

Kavels veiling najaarsbijeenkomst

1. Mooie brede kantbijl met goede steel, gesmeed
voor linkshandig gebruik.

2. Metalen blokschaaf Nooitgedagt no. 3C in goede
staat.

3. Dissel (waarschijnlijk Frans) met smidsmerk en
prachtig gemonteerde steel.

4. Bijzonder groot formaat spijkerboor (53 cm zonder
boortje) met palmhouten druif.

5. Stanley 22 USA in mooie, originele staat met de
juiste beitel.

7. Prachtig gesmede bijl met smidsmerk en uitzonderlijk lange buis voor de steel.

8. Molenmakersbeitel met een lengte van 85,5 cm
en een goed handvat.

9. Molenmakersbeitel met smidsmerk en goed
handvat, lengte 74,5 cm.

10. Amerikaanse Shelton stalen blokschaaf in prima
staat.

11. Apart bijltje, mogelijk Frans. Gebruik niet bekend. Handvat gescheurd.

13. Millers Falls metalen blokschaaf in mooie staat
met cocobolo grepen. Originele 23/8 beitel.

14. Vroege Hollandse snik. Handvat is hol. Het
smidsmerk is niet leesbaar.

15. Prachtig gesmede boomdikte meter. De stok is
verdeeld in twee verschillende duimmaten.

16. Franse kuipersbijl (doloire) met lange steel.

17. Schoolplaat uit de serie ‘Het volle leven’, plaat
nummer 4. Ligthart Scheepstra Walstra.
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Naast de hier vermelde kavels worden nog verscheidene bananendozen met divers gereedschap geveild.

18. Duitse sponningschaaf met gesloten handgreep
achter op het blok. Een mooie zware schaaf.

6. De top onder de stoeltjesboren: een Millers Falls
in zeldzaam goede conditie.

12. Schitterende stoeltjesboor met zwaan in gietwerk (zie inzet). De handvatten zijn niet origineel.

19. Prachtige Stanley USA 71 grondschaaf.

20. Stanley 67 spookschaaf in perfecte staat.

21. Vrij zeldzame Stanley 48 messing en groefschaaf, compleet en in goede conditie.

22. Vetprop voor het zagen en schroeven.

23. Metalen schaaf Nooitgedagt no. 5. Helemaal
goed.

24. Twee zware, karaktervolle takelblokken.

25. Russisch verstelbaar metalen ploegje. Compleet in doos met vier verschillende maten beitels.

Bezichtiging kavels
Alle hierboven aangegeven kavels zijn, evenals de door leden op de dag zelf ingebrachte kavels, vanaf
11.30 uur te bezichtigen.
Volgorde van veiling
Op de veiling zullen de hierboven vermelde kavels in de volgorde van hun nummering bij opbod worden
verkocht, maar tussendoor komen bananendozen met verschillend gereedschap onder de hamer.
Aansluitend worden daarna de door leden ingebrachte kavels geveild. Hoewel er ditmaal wat minder
topstukken zijn dan vorig jaar, komt naar onze mening een mooi gevarieerd assortiment objecten voor
elke beurs aan bod.
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Een nieuw baasje…
Evenals vorig jaar en het jaar daarvoor zullen dit jaar tijdens de
najaarsbijeenkomst zowel op de veiling als op de A&G-verkooptafel ook
stukken van Ben Exterkate worden aangeboden. Uiteraard zullen we opnieuw
onze uiterste best doen om met deze stukken, ongeacht hun waarde, respectvol
om te gaan.
Als boedelcommissie werden we al
meerdere keren geconfronteerd met de
beëindiging van collecties van onze

leden. Iets wat jarenlang - soms zelfs
een leven lang - met veel idealisme
werd opgebouwd, komt ten einde. Het
is vaak voor de verzamelaar zelf of
diens
nabestaande(n)
zowel
emotioneel als praktisch verre van
eenvoudig om afstand te nemen van
een met veel inspanning opgezette
collectie. Hiervan is des temeer sprake
als het om een omvangrijke
verzameling van hoog gehalte gaat.
Dit maakten wij mee bij de beëindiging van de verzameling van ons lid
Ben Exterkate uit Markelo († 2009).

Hij had zijn enorme collectie
uitvoerig geïnventariseerd door
middel van een keurig bijgehouden
systeem
van
honderden handgeschreven kaarten. En tussen
deze grote hoeveelheid vonden
we heel toevallig
afgebeeld kaartje.
In de meest letterlijke zin kunnen
we hier spreken
van “het begin
van het einde”.
We weten allemaal dat complete
collecties, van welke samenstelling
dan ook, niet vaak als totaliteit in
andere (vertrouwde) handen overgaan. De verzameling valt jammer
genoeg noodgedwongen in stukken
uiteen. Dat is en blijft bijzonder
spijtig, maar soms is er een kleine
troost: de vele mooie stukken gaan via
onze vereniging bij ‘een nieuw baasje’
een nieuw leven tegemoet. Zo blijven
ze, zij het op andere wijze, behouden
en deel uitmaken van ons cultureel
erfgoed.
HR

Zie voor meer informatie: www.verzamelendnederland.nl
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Nederlandse
windturbine
op Belgische
rotonde
Wie onze vrienden van het Belgische
Museum voor Oudere Technieken
bezoekt en door Grimbergen rijdt, zal
verrast opkijken. In de buurt van de
afdeling Guldendal van het MOT staat
midden op een rotonde een metalen
molen te draaien.
Blikvanger
Het MOT plaatste dit molentje in
samenwerking met de gemeente
Grimbergen als blikvanger en
verwijzing naar het museum. Daar
staan immers de technieken die
gebruik maken van natuurlijke
aandrijving centraal. Naast waterkracht en spierkracht is windkracht
een belangrijke natuurlijke energiebron.
Nederlands
Metalen molentjes als die van het
MOT worden windturbines genoemd.
Zij dreven vooral pompen aan. Het
exemplaar dat nu op de rotonde staat,
werd in de jaren zestig gebouwd door
het Nederlandse bedrijf Bosman om
polders te bemalen. Bij een bezoek
aan het MOT kan men nu naast de
twee watermolens en de rosmolen ook
een bijzondere windmolen ontdekken.
Van Nederlands fabrikaat.

A&G
BOOKSHOP
€ 28,(normaal
€ 39,50)
1 exemplaar
per lid

264 pagina’s, zw/w
Meer exemplaren:
www.liberetcommercium.nl

In memoriam
Ko Ruissen
Op 6 april 2012 is ons lid Ko Ruissen op 84-jarige leeftijd
overleden. Ko was zeer in onze vereniging geïnteresseerd en
bezocht regelmatig A&G-bijeenkomsten. Vorig jaar bood hij zich
nog aan als tekenaar voor A&G Kroniek en Gildebrief.
Ko Ruissen was een echte man van Walcheren. Hij werd
geboren in Ritthem (een klein dorp bij Vlissingen) en groeide op
in Oost-Souburg. Als jongen maakte hij in 1944 mee dat heel
Walcheren en ook zijn dorp onder water werd gezet. Misschien
is hij mede daardoor altijd erg betrokken geweest bij zijn
omgeving. Hij genoot bekendheid als aannemer en was velen
behulpzaam met zijn bouwkundige kennis en kennis van
gereedschap. Hiervoor genoot hij alom waardering.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte nu zij hun man, vader en opa voor altijd moeten missen.
PH

VAN HET BESTUUR
40 pagina’s, zw/w
€ 6,50

U zoekt toch ook mee?
Het bestuur bezint zich op de
toekomstige vorm en inhoud van de
najaarsbijeenkomst. In dit kader
wordt, mede om financiële redenen,
gezocht naar een alternatief voor ‘De
Bron’ in Nieuwegein, waar de
bijeenkomst sinds 2003 wordt gehouden.

€ 12,50
1 exemplaar
per lid

192 pagina’s, zw/w

€ 11,50

88 pagina’s, kleur
Bestellen bij de penningmeester.
Ook verkrijgbaar tijdens de
najaarsbijeenkomst!

Uiteraard hebben we zelf al wat
rondgekeken, maar dit heeft nog niet
tot resultaat geleid. Daarom doen wij
een beroep op de leden om met ons
mee te zoeken. Denkt u een geschikte
locatie te weten, neem dan per e-mail
of telefoon contact op met Hein
Coolen (zie de achterzijde van deze
A&G Kroniek).
Eisen
Het is niet zo dat wij niet meer in ‘De
Bron’ terecht zouden kunnen. We
zoeken dus een locatie die in
verschillende opzichten meer mogelijkheden biedt, zodat wij er als vere-
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niging op vooruitgaan. Zo’n locatie
dient daarom aan een aantal specifieke
eisen te voldoen:
- centraal gelegen en goed bereikbaar
met openbaar vervoer;
- beschikbaarheid van minimaal een
zelfde hoeveelheid ruimte als
waarover we in ‘De Bron’ beschikken;
- lage (of geen) huurprijs van de te
gebruiken ruimte(n);
- goede cateringfaciliteiten, d.w.z.
dat men à l’improviste in staat is
om tegemoet te komen aan de
individuele verlangens van deelnemers en het dus niet noodzakelijk
is om een collectieve lunch te
organiseren;
- beschikbaar op zaterdag, in de
laatste week van oktober.
Gezien de financiële eis, ligt een
commerciële organisatie niet voor de
hand. We denken daarom aan een
instelling, school, bedrijf o.i.d., maar
elke suggestie is welkom!

De A&G Kroniek verschijnt tweemaal per jaar.
Redactie

Redactieadres

Inhoud van deze
A&G Kroniek

: Bart-Jan Lagerwaard (hoofdredacteur)
Hans Rode
Piet Hageman

Blz. 2

Van de voorzitter
Wie is verantwoordelijk?

: nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

Blz. 3

Najaarsbijeenkomst
Programma

Blz. 4

Agenda Alg. Vergadering
Hebben wij uw e-mailadres?

Blz. 5

Jaarverslag

Blz. 6

Staat van Baten en Lasten
Balans

Blz. 7

Financiële verantwoording
Boek Toolchest
Bereikbaarheid ‘De Bron’

Blz. 8

Wijzigingen Huish. Regl.

Blz. 9

Inschrijven najaarsbijeenk.

Blz. 10

Beeldverslag voorjaarsexc.

Blz. 11

Gang van zaken veiling
Verkooptafels leden
A&G boekentafel
A&G verkooptafel

Blz. 12

Kavels veiling

Blz. 14

Een nieuw baasje…
Nederlandse windturbine
Verzamelmarkt

Blz. 15

A&G bookshop
In memoriam
Van het bestuur

Blz. 16

Colofon en inhoud

© Niets in deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd
en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van het bestuur
van de vereniging Ambacht & Gereedschap.

Bestuur Vereniging Ambacht & Gereedschap:
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Hein Coolen
voorzitter@ambachtengereedschap.nl

Cees van der Graaf
secretaris@ambachtengereedschap.nl

Jan Blaas
penningmeester@ambachtengereedschap.nl

Leden:
Bart-Jan Lagerwaard
nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

Piet Hageman
piet.hageman@hccnet.nl

Van de redactie
Bankrekening A&G

: 300741 (ING)
t.n.v. Ambacht & Gereedschap, Rhenen
Voor betalingen vanuit het buitenland:
IBAN: NL15INGB0000300741
BIC: INGBNL2A

Website

: www.ambachtengereedschap.nl
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Sorry, beste lezers. De A&G
Kroniek is dit keer misschien een
beetje ‘saai’. Dat komt door de
hoeveelheid stukken voor de
komende Algemene Vergadering.
Maar deze stukken geven u inzicht
in het wel en wee van A&G.
Bovendien zitten er mensen achter
die heel wat vrije tijd in uw
vereniging stoppen. Lezen dus!

