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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 29 januari 2019

Er zijn vijf bestuursleden en dertien leden aanwezig. Afwezig: de heer W. van Helden.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de heer Mooyaart, mevrouw Den Otter en de heer
Vermeer. Het overlijden van de heer Mooyaart en mevrouw Den Otter kwam niet onverwacht.
Beiden waren al enige tijd ziek. Het overlijden van de heer Vermeer was volkomen onverwacht.
Allen zijn zij van grote betekenis geweest voor de vereniging.
De agenda blijft ongewijzigd.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Er is geen bestuursbesluit genomen over een
nieuwe naam voor de Algemene Begraafplaats Scheldestraat.
Jaarverslagen van de werkgroepen worden goedgekeurd. Er moeten nog enige jaarverslagen
ingeleverd worden. Dit is nodig om de ANBI-status te behouden.
De verzendkosten voor het opsturen van films wordt verhoogd naar vier euro.
Men is nog bezig met de problemen over de auteursrechten.
Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. De representatiekosten zijn aan de
hoge kant. Er zijn extra kosten geweest voor het lief en leed binnen de HVB.
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw L. Hagendijk en de heer C. Schaap,heeft de
administratie in goede orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
Nieuwe leden van de kascontrolecommissie zijn de heren L. Louwerse en C. Schaap.
De dames M.H. de Bruijn, J.P. Schaap en J.W.M. Verboom zijn aftredend. Mevrouw De Bruijn
stelt zich niet herkiesbaar. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet en ontvangt hiervoor een bos bloemen. Haar werk voor de werkgroep Genealogie blijft ze voortzetten.
Er zijn geen tegenkandidaten. De dames J.P. Schaap en J.W.M. Verboom worden herkozen.
Het nieuwe beleidsplan wordt gepresenteerd.
Als uit de vergadering nog goede ideeën komen kan het aangepast worden.
De penningmeester licht de begroting toe.
Er zal geprobeerd worden de inkomsten uit advertenties op peil te houden.
Bij de Rabobank, de Lions club en de Greenery kan eventueel een verzoek voor geldelijke ondersteuning ingediend worden.
De begroting voor de energiekosten is voldoende. Het effect van het afsluiten van het luik naar de
hoogste zolder gedurende de winter, zal bij de jaaropgave aan Eneco blijken.
De contributie blijft € 17,50.
Proberen dit bedrag niet op de acceptgiro te vermelden.

Voorstellen die uit de vergadering naar voren komen: jongere leden werven, Open Huis organiseren, fotowedstrijd voor de jeugd houden, medewerking verlenen bij activiteiten die georganiseerd
worden door bijv. Het Rode Kruis of bij de Ontmoeting.
Na de pauze geeft de heer S. Hoek een presentatie over de restauratie van het torenuurwerk, de
klokkenstoel en de luidklok van de Dorpskerk.
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Jaarverslag van de secretaris

Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen: mevrouw J.P.Schaap, voorzitter, mevrouw
J.W.M. Verboom. secretaris, heer J.E.J. Blinde, penningmeester, leden de heer W. van Helden en
de heer J. Kooy.
Het bestuur is negen maal in vergadering bijeen geweest.
Vanuit het voormalige Waterschapsgebouw heeft de HVB twee stenen, met teksten van een eerste
steenlegging, ontvangen.
Er is een aantal foto's van de site verwijderd, dit i.v.m. de auteursrechten. Er zal uitgezocht
worden welke foto's weer teruggeplaatst kunnen worden.
Mevrouw Baank verzorgt, voor zover mogelijk, de bibliotheek.
Keep Them Rolling houdt, na overleg met het bestuur, de bijeenkomsten voortaan bij de HVB. De
heer Roomer is aanwezig bij deze bijeenkomsten.
Er is een nieuwe Erfgoedcommissie aangesteld. Mevrouw J.P. Schaap vertegenwoordigt de HVB
in deze commissie
De heer W. Groenenboom heeft tijdens een gezellige bijeenkomst van de dinsdagmiddaggroep en
in aanwezigheid van zijn familie afscheid genomen van de HVB. Er was een speciale taart voor
hem gemaakt, zijn vrouw ontving een bos bloemen. Hij tobde al enige tijd met zijn gezondheid.
In september ontving de HVB het droevige bericht van het overlijden van de heer Groenenboom.
Hij leidde jarenlang de afdeling Restauratie en onderhoud/voorwerpen.
De vereniging begon dit jaar met een OPEN HUIS in de hoop hiermee wat nieuwe vrijwilligers
aan te trekken. Dit had helaas geen succes.
Er zijn het afgelopen jaar weer een aantal exposities gehouden, o.a. over modelvliegbouw. Er
vloog een drone door de zaal en er was echt vliegtuiggeronk te horen.
Een verzamelaarster van eierdoppen toonde haar collectie, ruim 500 exemplaren. De doppen
waren ook te koop.
De heer Bonsaksen van het Rotterdamse Vendu huis is weer langs geweest om waardevolle zaken
te taxeren.
Op Koningsdag was de HVB geopend en werden er foto's van Barendrecht getoond.
Tijdens het Zomerfeest organiseerde de HVB een fotowedstrijd met als onderwerp “Vervoersmiddelen”. Iedere deelnemer mocht twee foto's insturen. De foto's werden door een deskundige
jury (Arco van der Lee) beoordeeld. De prijs, een oude fotocamera, werd uitgereikt door Reshma
Roopram.
Tijdens Monumentendag werd door middel van een expositie herdacht dat de Barendrechtse Brug
50 jaar geleden werd afgebroken en vervangen door de Heinenoordtunnel. De heer Van der Ree
presenteerde het door hem geschreven boek over de Barendrechtse Brug. De tentoonstelling trok
veel belangstellenden.
Ook aan het Winterfeest leverde de HVB haar bijdrage. Er was weer een gezellige Kerstmarkt.

Dit jaar staat de viering van “75 jaar Bevrijding” op de agenda en wordt er een reünie gehouden
voor bewoners van de Zeeheldenwijk. Dit i.v.m de toekomstige sloop van deze wijk. Ook wordt er
meegedacht en meegewerkt aan de totstandkoming van de “Rolf Route”.
Alle medewerkers worden heel hartelijk bedankt voor hun inspanningen het afgelopen jaar. Het
bestuur hoopt voor dit jaar weer op een goede en gezellige samenwerking.
Aantal leden per 1 januari 2020: 441
De secretaris
Joset Verboom
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Jaarverslagen van de werkgroepen

6.1

Werkgroepen Genealogie en Archieven Oud Barendrecht

Het afgelopen jaar is er weer veel werk verricht door onze medewerkers aan Het Oud Rechterlijk
Archief van Oost Barendrecht, West Barendrecht en Carnisse en kunnen er binnenkort inventarissen op onze internetpagina worden toegevoegd.
Jan Klunder is druk bezig met zijn werkzaamheden het aan Boerderijonderzoek.
Marijke de Bruijn

Genealogie
Na het afronden van de inventarisatie van de bij de HVB aanwezige genealogieen in boek- en
fragmentvorm een begin gemaakt met het opschonen en inventariseren van de mappen met
familiegegevens. In 2020 wordt daarmee verdergegaan.
Op afspraak en elke eerste zaterdag van de maand tijdens openingstijden hebben wij bezoekers die
informatie komen inwinnen om hun stamboom verder uit te kunnen breiden, wegwijs gemaakt in
de diverse familiegegevens.
Ingrid Tieleman en Linda Hagendijk

6.2

Werkgroep foto en film

De werkgroep bestaat uit: Hans Verschoor, Ton van de Garde, Cees Dorsman, Ted van Dongen,
en Roelof Roomer.
Het jaar 2019 is weer een productief en succesvol jaar geweest. Dit niet op de laatste plaats door
de niet aflatende inzet van de vrijwilligers binnen onze groep en de ondersteuning door de overige
werkgroepen. De ondersteuning door de vrijwilligers van werkgroep werkplaats heeft voor onze
werkgroep gezorgd voor een aantal zeer goed bezochte tentoonstellingen.
In het jaar 2019 hebben we ons digitale fotoarchief kunnen uitbreiden met veel opnames van uitzonderlijke kwaliteit. We hebben het afgelopen jaar samengewerkt met deelnemers en bezoekers
van diverse exposities en konden daardoor vele unieke foto’s aan ons bestand toevoegen. Dit
echter betekende voor onze werkgroep vele uren werk. De verkregen opnames werden verwerkt
op de fotokaarten, gescand en van teksten voorzien. Het zijn kwalitatief prima opnames van een
periode die volgens ons wel wat aanvulling kon gebruiken. Het is belangrijk als we willen blijven
voldoen aan de vraag naar foto’s uit het verleden en om een goede verzameling te hebben.

De fotowedstrijd op Koningsdag was een succes. Velen hebben hun allerbeste opnames ingebracht
en door een vakkundige jury werden de beste drie uitgekozen. Deze expositie werd compleet
gemaakt met privé opnames van onze vrijwilligers.
Ook hebben we een fototentoonstelling gehad van Corina Giethoorn. Zij stelde een expositie
samen van eigen werk. Voor Monumentendag, met het thema: “50 jaar nostalgie”, het was immers
in dit jaar 50 jaar geleden dat de Barendrechtse Brug werd afgebroken, was er in het museum de
ingang van de Heinenoordtunnel nagebootst. Aan de ene kant de ingang van de brug en aan de
overzijde de tunnelingang. Hierin heeft zowel de werkplaats als ook onze werkgroep ook een
groot aandeel gehad. Mede door de inzet van de vrijwilligers en de hulp van Kijk op Welzijn en
Dirk van Beest met het fotowerk is dit een succes geworden. Fotowerk en bijbehorende teksten
kregen tijdens de expositie veel aandacht.
Ook hebben we als werkgroep ons steentje kunnen bijdragen aan de het boekje “een baken in het
landschap”. Een boekje over de Barendrechtse Brug geschreven door Arco van de Ree.
Dit jaar is onze vrijwilliger Ted van Dongen weer bezig geweest met het samenstellen van een
nieuwe DVD met de geschiedenis van de Barendrechtse Brug. Tevens is hij een DVD aan het
voorbereiden over monumenten in Barendrecht. Ook is er al veel voorwerk gedaan aan een film
over de tweede wereldoorlog in Barendrecht die tijdens de herinnering aan de oorlog te zien zal
zijn.
Verder zijn er van bestaande DVD’s wat opnamen aangepast.
Tijdens Monumentendag en op de Kerstmarkt hebben we ook weer verschillende films kunnen
laten zien. Deze zijn ook goed verkocht. Al met al is 2019 een jaar geweest waarin ons archief
foto- en filmmateriaal goed is uitgebreid met prima foto’s en interessante films.
Roelof Roomer

6.3

Werkgroep Bodemonderzoek

Educatieve site
Ondanks gericht zoeken in De Schakel door Ronie en herhaaldelijk bezoek van Roelof, Hans en
mij aan het fotoarchief van de gemeente, zijn we niet veel verder gekomen in het achterhalen van
auteurs. Die worden eenvoudigweg meestal niet vermeld. Aan wel bekende was al toestemming
gevraagd. Arco v.d. Lee en ik gaan nu Jos Wesdijk vragen met ons mee te kijken naar foto’s van
hem en bij hem bekende van anderen. Het moeten opgeven van delen van de site – staat nog op
zwart – willen we alsnog voorkomen. Ook De Schakel schijnt geen echt fotoarchief te bezitten.
Project Barendrecht in de middeleeuwen
Op 27 juni presenteerden leerlingen Latijn van klas 3 feestelijk hun uitkomsten. Het was het resultaat van een idee van mevrouw Doekes om haar leerlingen akten in het Latijn, uit eigen omgeving,
te laten vertalen. Uitgangspunt werden die uit 1264 en 1512 over de stichting van een kerk in de
omgeving van de latere Achterzeedijk en van de huidige Dorpskerk. Om de betekenis ervan beter
te begrijpen kregen ze uitgebreide info over de betreffende periodes. Mevrouw Doekes, zelf ook
archivaris, vroeg steeds meer details om haar leerlingen onderzoek uit te laten doen. Daarbij
zorgde Piet voor nog wat aanvulling uit het Stadsarchief Rotterdam. Het was bijzonder leuk
hieraan mee te kunnen werken.
De Rolf Route (1)
Wat moeizamer verloopt de digitale info-deelname aan de Rolf Route Barendrecht. De opdracht,
de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de waterbeheersing, de archeologie en het verdere
erfgoed tijdens een fietsroute duidelijk en ook zo veel mogelijk zichtbaar te maken, is al niet
eenvoudig. Om dat als tekstschrijver, met heel weinig tijd, vanuit Rhoon te moeten doen al
helemaal niet. In ons volgebouwde dorp is bovendien heel veel verdwenen. Borden mogen uit

veiligheids- en esthetische redenen niet altijd ter plekke neergezet worden. Informatie is er meer
dan voldoende, maar of hieruit een tekst gaat komen die dit hele verhaal duidelijk vertelt is nog de
vraag. Dat vergt van de schrijver veel tijd en inlevingsvermogen.
Gevraagde hulp
Dit jaar mocht ook onze afdeling weer regelmatig informatie geven aan schrijvers van artikelen of
voor een jubileum, mensen die zelf bij ons verder onderzoek komen doen als stagiaire voor advies
aan de gemeente of als student voor een scriptie. Daar is steeds meer ook de afdeling
Documentatie ontwikkeling Barendrecht van Teun en Ronie bij betrokken, evenals het door
Ronie beheerde knipselarchief en de bibliotheek. Informatie naar buiten wordt vrijwel alleen nog
digitaal gegeven. Daarbij zou een verdere uitbreiding van het aantal Contactbladen op de site van
de HVB van groot belang zijn. Mensen willen steeds meer digitaal bediend worden i.p.v.
langdurig op de openingstijden van de HVB te komen.
Wereldoorlog II, bevrijding en herdenken
Voor de educatieve site is destijds ook veel materiaal in mappen verzameld rond WO II. Daarin
zijn ook overzichtelijke gegevens uit in Barendrecht verschenen boeken, de burgemeesters uit die
tijd en over Barendrechtse personen uit het verzet, te vinden. De betekenis van ‘Vrijheid’ komt
duidelijk tot uiting in herdenkingstoespraken o.a. in die van Hans Onderwater. Het is, op de
afdeling, ter beschikking van de makers van de komende tentoonstelling en het Contactblad.
Restpartijtjes scherven
Clubgenote van de vroegere afdeling van de AWN in Rotterdam, Miep Frings, is in Barendrecht
komen wonen en bereid om restpartijtjes scherven van rond 1600-1800 met mij samen wat verder
uit te zoeken. Het zijn in de eerste jaren van de vereniging gevonden scherven bij sloophuisjes
enz.
De versieringen erop zijn soms (vrijwel) hetzelfde. Leuk om later naast elkaar te leggen en te laten
zien dat ‘Blokker’, in de persoon van de beurtschipper of de kiepkerel met de korf op de rug, toen
ook al bestond, net als wisselende modes.
Corrie Ratsma

De Rolf Route (2)
Wij zijn druk bezig met de fiets- en wandelroute in Barendrecht uit te werken.
De presentatie van de route vindt plaats op 4 april 2020 in de hal van het gemeentehuis. Tevens is
er een presentatie van bodemvondsten uit Barendrecht.
Archeologie
Bij locatie Molenaar aan de Ziedwijdsekade waren ze de sloot aan het verbreden. Dat is wel een
interessante plek, dacht ik.
De grond uit de sloot werd op een perceel opgebracht, ca. 60 cm hoog. Ik stapte met mijn laarzen
door de opgebrachte grond, maar de grond had een zuigende werking; ik stond muurvast in de
modder. Gelukkig waren ze nog bezig met de graafmachine. Na wenken en enig hulpgeroep kwam
de graafmachine aanrupsen. De graafbak werd achter mij neergezet en ik kon erin gaan zitten als
op een zitbank. Met een grote zwier werd ik op de stevige grond gezet, maar mijn laarzen bleven
in de modder vaststaan. Die werden keurig uitgegraven. De andere dag ben ik met een doos gebak
langsgegaan.
Voor de rest geen bijzonderheden over de archeologie.
Ton Blinde

6.4

Werkgroep Werkplaats en voorwerpen

Het eerste kwartaal van het afgelopen jaar is ruim 100 meter (!) latwerk verwerkt om de zolder
tocht- en stofvrij te maken. Wim Groenenboom, Bertus Koedoot, Simon Hazenbroek hebben dit
gerealiseerd. Simon en ondergetekende zullen trachten de volgende noodzakelijke honderden
meters te gaan maken.
We hebben assistentie verleend bij alle tentoonstellingen die het jaar de revue gepasseerd zijn.
Zoals:
 februari: modelvliegclub “Europoort” met fantastisch materiaal.
 maart: de honderden verschillende eierdopjes.
 april: fotografe Corina Giethoorn met aanvullende
opstelling van historische camera’s van onze eigen
vereniging.
 juli: voertuigen in de ruime zin des woords. Hoofdzakelijk foto’s zowel kleur als zwart-wit. De te
winnen prijs was een oude zgn. oude balgencamera.
 september: 50 jaar nostalgie. De Barendrechtse brug
en de Heinenoordtunnel in aanbouw.
 december: winterfeest met onze Kerstmarkt.

Er zijn wederom veel giften binnengekomen van klein tot groot, van goede kwaliteit tot waardeloos. Enkele bijzondere stukken waren:
 kamerorgel merk Hamilton Organ,
 antiek houten schommelbedje,
 30 kilo timmermansgereedschap,
 camera’s half kleinbeeld, kleinbeeld en 6 bij 6-toestellen met bijbehorende tas, flitsers,
statieven, filters, losse lenzen met div. brandpunten,
 speelgoed, boeken, bladen, borduurwerk etc.
 smeedijzeren naambord La Normande, zie Contactblad nr.159.
 materiaal WOII: een olieverfschilderij van een concentratiekamp, plaquette met verwijzing
naar 10 mei 1940, ingelijste foto’s over jodenvervolging.
 achtdelig theeservies van koninklijke Goedewaagen Gouda. Staat nu in de zaal.
De werkgroep bestond uit de heren Wim Groenenboom, Bertus Koedoot, Simon Hazenbroek en
ondergetekende. Wim is ons helaas ontvallen in september j.l. Bertus is de laatste tijd absent.
Ludwig Louwerse

6.5

Werkgroep Bibliotheek en Archief

In 2019 is voornamelijk aandacht besteed aan het sorteren van het materiaal dat voorhanden is van
het vorstenhuis. Het betrof materiaal in de vorm van tijdschriften, losse artikelen uit tijdschriften
en dat opnieuw gerubriceerd wordt.
De bibliotheek is dit jaar geraadpleegd over Het Groene Kruis, aanleiding de aanvraag voor een
lintje op Koningsdag, en De Bethelkerk.
Ronie Baank

6.6

Werkgroep Documentatie ontwikkeling Barendrecht

Tot september 2019 zijn relevante artikelen met betrekking tot de ontwikkelingen in Barendrecht
uit zowel De Schakel als Het Zuiden verzameld en in mappen opgeborgen. Vanaf september 2019
zijn uiteraard alleen artikelen uit De Schakel verzameld.
De artikelen omvatten onder andere de plannen van de gemeente, waaronder centrumaanpak en
het onderdeel cultuur, onder andere alle berichten over het Kruispunt en de Bibliotheek.
Ook wordt regelmatig de inhoud van de mappen anders gerubriceerd en ingedeeld om het geheel
overzichtelijker te maken. De indeling in onderwerpen en subonderwerpen wordt in een digitaal
bestand bijgehouden.
Ronie Baank en Teun van Wijk
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J a a r v e r s l a g v a n d e p e n n i n g m e e s te r

7.1

Exploitatierekening 2019

BATEN
Contributies, begunstigers en abonnementen
Exploitatiesubsidie Gemeente Barendrecht
Advertenties Contactblad
Giften derden
Verkoop dvd’s, foto’s, boeken en materiaal
Rente
Overige baten

LASTEN
Huur verenigingsgebouw
Energiekosten verenigingsgebouw
Belastingen en heffingen
Inboedelverzekering
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Aansprakelijkheidsverzekeringen
Administratie- en portokosten
Telefoon- en internetkosten
Kosten vergaderingen en bijeenkomsten
Kosten publiciteit en website
Representatie
Totaal verenigingskosten
Druk- en verzendkosten Contactblad
Kosten werkgroepen en evenementen
Aanschaf, afschrijving en onderhoud apparatuur
Totaal kosten activiteiten

Saldo van baten en lasten

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

8.789
13.700
2.318
226
550
9
165

9.000
13.700
2.600
750
500
50
−

9.072
13.700
2.505
407
465
9
100

25.757

26.600

26.258

14.469
4.882
1.191
151
355

14.400
4.500
1.000
150
300

14.179
4.960
1.147
146
366

21.048

20.350

20.798

.....................

.....................

......................

507
226
1.022
109
266
343

500
300
1.500
300
500
150

486
414
1.506
327
248
535

2.473

3.250

2.733

.....................

.....................

......................

2.596
1.055
360

2.000
500
500

2.350
874
572

4.011

3.000

3.796

.....................

.....................

......................

27.532

26.600

28.149

(1.775)

−

(1.891)

7.2

Balans per 31 december 2019
31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

ACTIVA
83

Apparatuur
Liquide middelen
ING Bank
Kassen

34.398
491

308

36.609
104
34.889

Vorderingen en overlopende posten
Te ontvangen advertenties Contactblad
Te ontvangen Monumentencommissie
Te ontvangen van Afval Loont
Te ontvangen rente

450
100
12
8

36.713
981
100
−
9

570

1.090

35.542

38.111

30.388

32.163

PASSIVA
Vermogen
Voorzieningen
Digitalisering collectie
Ansichtkaartenverzameling

1.178
201

1.178
201
1.379

Kortlopende schulden en overlopende posten
Vooruitontvangen contributies
Telefoonkosten
Overigen

2.925
825
25

1.379
3.047
1.375
146

3.775

4.568

35.542

38.111

7.3

Toelichting op de balans
2019

2018

€

€

308
−
(225)

880
−
(572)

83

308

Apparatuur
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
De apparatuur wordt in vijf jaar ten laste van het exploitatiesaldo afgeschreven.

Vermogen
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar

32.163
(1.775)

34.054
(1.891)

Stand per 31 december

30.388

32.163

Voorziening digitalisering collectie
Stand per 1 januari
Onttrekking

1.178
−

1.178
−

Stand per 31 december

1.178

1.178

De Gemeente Barendrecht heeft in 2009 een projectsubsidie van € 3.318
ter beschikking gesteld uit de Cultuurnota ten behoeve van het optimaliseren
van de website en de digitalisering van de collectie.
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Bestuursbeleid

Mondelinge toelichting door het bestuur op de bereikte doelen uit het Beleidsplan 2019-2023.
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Begroting 2021

BATEN
Contributies, begunstigers en abonnementen
Subsidie Gemeente Barendrecht
Advertenties Contactblad
Giften derden
Verkoop dvd’s, foto’s, boeken en materiaal
Rente

LASTEN
Huur verenigingsgebouw
Energiekosten verenigingsgebouw
Belastingen en heffingen
Inboedelverzekering
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Aansprakelijkheidsverzekeringen
Administratie- en portokosten
Telefoon- en internetkosten
Kosten vergaderingen en bijeenkomsten
Kosten publiciteit en website
Representatie
Totaal verenigingskosten
Druk- en verzendkosten Contactblad
Kosten werkgroepen en evenementen
Aanschaf, afschrijving en onderhoud apparatuur
Totaal kosten activiteiten

13

2021

2020

€

€

10.000
13.700
2.300
500
500
0

8.900
13.700
2.500
600
500
100

27.000

26.300

14.900
4.200
1.200
150
350

14.400
4.000
1.200
150
300

20.800

20.050

.....................

......................

500
300
1.500
150
350
200

500
300
1.500
300
500
150

3.000

3.250

.....................

......................

2.400
500
300

2.000
500
500

3.200

3.000

.....................

......................

27.000

26.300

C o n t r i b u t i e v o o r st e l 2 0 2 1

Voor 2021 is uitgegaan van een contributie van € 20,00 en een lichte daling van het ledenaantal,
waarmee een sluitende begroting kon worden opgesteld. Het bestuur stelt daarom voor de contributie voor 2021 vast te stellen op € 20,00 (was: € 17,50).

