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Er zijn acht bestuursleden en vierentwintig leden aanwezig.
Voorafgaande aan de vergadering reikt Bugermeester J. van Belzen de waarderingsspeld van de
gemeente Barendrecht uit aan de heer D. Mooyaart. Dit voor zijn jarenlange inzet voor de HVB en
zijn werk op kerkelijk gebied.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het is op ieder gebied een goed jaar
geweest voor de Vereniging. De redactie van het Contactblad wordt gecomplimenteerd. Alle
medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun inzet
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer F. van Heest.
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd.
Er zijn geen binnengekomen stukken.
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.
De jaarverslagen van de werkgroepen worden goedgekeurd.
Er is geen verslag van de Monumentencommssie. Het wachten is op de beslissing van de
Gemeente hoe verder te gaan met de Monumentencommssie.
De penningmeester licht zijn jaarverslag toe. Er is een batig saldo van € 4.095 en een vermogen
van ruim € 30.000.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heer C. Vermeer en mevrouw J. Hazenbroek, heeft de
administratie in goede orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
Nieuwe leden van de kascontrolecommissie zijn: de heer C. Vermeer en mevrouw L. Hagendijk.
De heer D. Mooyaart is aftredend als voorzitter en stelt zich voor deze functie niet herkiesbaar. Hij
blijft wel aan als lid van het bestuur. Het voorstel van het bestuur om mevrouw J. Schaap aan te
stellen als nieuwe voorzitter wordt met algemene stemmen door de vergadering aangenomen.
De overige aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar en worden herkozen.
Er zijn te veel bestuursleden tegelijk aftredend. Dit kan problemen geven.
Mevrouw J. Schaap neemt de leiding van de vergadering over van de heer D. Mooyaart.
Er zijn drie punten van het Beleidsplan verwezenlijkt. De doelstellingen die in het bestuursbeleid
vastgelegd en behaald zijn, zijn de volgende:
1) Een gedeelte van het Oud Rechterlijk Archief van Oost Barendrecht is op internet geplaatst.
2) De wekelijkse openstelling is gerealiseerd.
3) Er is een aantal nieuwe vrijwilligers bijgekomen, zodat er overdracht van kennis kan plaatsvinden.
Inzake het Monumentenbeleid: de HVB zal zich, voor zover mogelijk, inzetten voor het behoud
van historische panden. De heer J. Kooy zal hierover de contacten onderhouden.
De begroting wordt besproken en goedgekeurd. De subsidie is hoger dan verwacht. Dit heeft te
maken met de afspraken over de huur van het “Schoolhuis”.
De contributie blijft € 17,50.

Na de pauze is de presentatie van “De archieven online” verzorgd door de heren P. Dreef en
P. den Hartog
De heer A. den Otter wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de HVB en hij
ontvangt een kleine attentie.
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Jaarverslag van de secretaris

Het bestuur bestond in 2013 uit de volgende personen: mevrouw J.P. Schaap, voorzitter, de heer
J.E.J. Blinde, penningmeester, mevrouw J.W.M. Verboom, secretaris. Overige leden: de heren
W. van Helden, J. Kooy, D. Mooyaart en J. Verschoor en mevrouw M.H. de Bruijn.
Het bestuur is in 2013 zeven maal in vergadering bijeen geweest.
Op verzoek van enkele leden is er een infomap samengesteld. Hierin worden de activiteiten die
gepland staan vermeld. Ook kunnen er medelingen in geplaatst worden. De map ligt voor iedereen
ter inzage. Tevens is er een “aanwezigheidsbord” vervaardigd. Het is de bedoeling dat een ieder
die in het pand aanwezig is, dit aangeeft op het bord. Bij eventuele calamiteiten kan men zien
hoeveel personen er op dat moment in het pand aanwezig zijn. Helaas maakt nog niet iedereen
gebruik van het bord.
De samenwerking met het Kunstmenu is, na overleg tijdens een vergadering, ontbonden. Scholen
die de HVB willen bezoeken blijken dit in de praktijk liever rechtsstreeks met de HVB te regelen.
De HVB krijgt regelmatig aanvragen voor rondleidingen voor groepen volwassenen. Op afspraak
is dit altijd mogelijk. Hier is het afgelopen jaar veelvuldig gebruik van gemaakt.
Het Zomerfeest en de Kerstmarkt hebben veel publiek getrokken. Ook dit jaar worden deze activiteiten weer georganiseerd, zaterdag 28 juni is er weer een Zomerfeest.
In februari was het 60 jaar geleden dat de dijken braken. Ook Barendrecht heeft hiermee te maken
gehad. Ter herdenking aan deze gebeurtenis werd een expositie gehouden. Diverse schoolklassen
en heel veel publiek bezochten deze expositie.
Om het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden te vieren is, in samenwerking met
drie andere verenigingen, (Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht) een tentoonstelling
samengesteld.
Het idee was om de 200 jaar in vier delen te splitsen. Ieder deelnemende vereniging kreeg een
periode van ongeveer vijftig jaar toegewezen. De HVB richtte zich op de periode 1813-1849.
Voor deze expositie was veel onderzoek en overleg nodig. Ook de uitvoering vroeg nogal wat tijd.
De expositie zag er, net als bij 60 jaar na de ramp, zeer verzorgd en apart uit. De burgermeester
opende de tentoonstelling.
In mei was er nog een expostie van de trouwjurken die de HVB in haar bezit heeft.
Het Bestuur dankt alle leden die zich het afgelopen jaar weer met veel enthousiasme hebben
ingezet voor de Vereniging, heel hartelijk voor de prettige samenwerking.
Ledenaantal per 31 december 2013: 547
Joset Verboom
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Jaarverslagen van de werkgroepen

6.1

Werkgroepen Archieven Oud Barendrecht en Genealogie 2013

Werkgroep Genealogie
Staat op het ogenblik een beetje stil, maar we hopen dat we het aankomende jaar weer verder
kunnen gaan met het intikken van de gegevens.
Werkgroep Archieven Oud Barendrecht
Afgelopen jaar hebben we heel veel werk verricht.
De Inventarissen 17 , 31, 32 en 33, 34 en 35 van Oost Barendrecht en 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 en
24 zijn allemaal bewerkt om op internet gezet te worden, een groot deel hiervan staat er al op,
andere volgen nog.
Annie en Cor Veenman en Nel Kappetijn schrijven de akten uit; Lucas Nijenhuijs, Ingrid
Tieleman en ik typen de akten uit op de computer. Daarna kijk ik zelf alle akten nog een keer na
op de fiches en samen met Peter den Hartog, vrijwilliger bij het Streekarchief IJsselmonde, maken
we er een Exel-bestand van. Peter maakt dan scans van alle akten, die ook in het Exel-bestand
geplaatst worden. Pieter Dreef bewerkt het, zodat het op internet geplaatst kan worden.
Zoals u in het Contactblad hebt kunnen lezen, heb ik een Power-point presentatie gegeven over
wat er allemaal op onze vereniging aanwezig is en gedaan wordt en wat wij daar over op de
internetpagina hebben staan. Deze presentatie heb ik gehouden bij het Streekarchief IJsselmonde
voor de Nederlandse Genealogie Vereniging afdeling omgeving Rotterdam. Wij hebben uitgelegd
hoe het Genealogieprogramma en de Archieven van Barendrecht werken die wij op internet
hebben staan.
Ook hebben we laten zien wat we over de boerderijen die vroeger in Barendrecht hebben gestaan
en ook van die er nog zijn, in de kast hebben staan, zoals beschrijvingen compleet met foto’s; al
deze informatie komt van Piet Groenenboom, waar wij hem nog steeds dankbaar voor zijn. Het
was een gezellig drukke middag, er waren ongeveer 30 personen aanwezig.
Nel en ik hebben samen een akte voor de heer Brinkman uit Heerjansdam getranscribeert. Het was
een heel moeilijk handschrift, maar we zijn er uitgekomen. Wij vonden het allebei leuk om te
doen.
We zijn nog steeds op de eerste zaterdag van de maand open voor publiek. Het is heel verschillend: soms komen er een aantal mensen maar ook wel eens helemaal niemand.
We krijgen ook mailtjes van mensen die op de internetpagina iets gevonden hebben waar ze de
hele akten van willen hebben. Dat doen we dan voor ze tegen een kleine vergoeding.
Werkgroep Genealogie en Archieven Oud Barendrecht
Jannie Schaap
Marijke de Bruijn

6.2

Werkgroep Barendrecht op ansicht en foto

Het jaar 2013 heeft zich vooral gekenmerkt door het voorbereiden van een boek, dat de naam
“Barendrecht, veranderingen in de 20e eeuw” krijgt.
De bedoeling van deze uitgave is om aan de hand van historisch fotomateriaal uit de jaren ‘60 van
de laatste eeuw, en foto’s die nu zijn gemaakt op identiek dezelfde plaats de veranderingen te laten
zien van deze periode. Dus niet echt een heel oud historisch boek, maar een boek met voor de
meeste van ons nog bekende oude foto’s aangevuld met foto’s van nu.

We zijn er ruim een jaar mee bezig geweest met de voorbereidingen, en op het moment van het
schrijven van dit verslag is het klaar om naar de drukker te gaan. De verwachting is dat medio
september a.s. het boek in de winkel ligt.
Verder zijn we ook dit jaar weer vele foto’s bijgekomen, die keurig zijn gerangschikt in ons
archief. Dit jaar is een vrijwilliger actief geweest met het upgraden van oud fotomateriaal. Het zal
fijn als daar nog iemand zijn schouders onder wil gaan zetten.
Digitale Fototeam: Carl de Wert, Leo van Wijk en Hans Verschoor

6.3

Werkgroep Bodemonderzoek

In de werkkast beneden is gekleurd aardewerk van een aantal oude vindplaatsen alvast uitgestald
voor Linda Hagendijk. Na de tegels zal ze hier te zijner tijd mee beginnen. Ook is daarvoor wat
documentatiemateriaal bijeengebracht. Eveneens is dat er voor de door Ludwig Louwerse geconserveerde metalen voorwerpen en delen van door Ton Blinde gevonden schoenen. Ton deed zijn
vondsten tijdens de bouw van Carnisselande. Ook voor de rest van zijn vondsten is al aardig wat
beeldmateriaal gezocht. Hopelijk is er tijd daar na de zomer aandacht aan te geven.
Commentaar op Barendrechts Buitenboek
Binnen de HVB volgt de werkgroep al jaren de ontwikkelingsplannen in vooral de Zuidpolder en
directe omgeving. In overleg met ons bestuur wordt regelmatig historische informatie gegeven en
commentaar geleverd.
Na verschijnen van het Buitenboek kreeg de HVB een uitnodiging om commentaar en informatie
op het gemeentehuis te komen geven. Dat deden onze voorzitter Janny Schaap, Teun van Wijk en
Corrie Ratsma. Het boek inventariseert het bestaande in het hele buitengebied van Barendrecht.
Het levert daarop commentaar en geeft nieuwe of aan te passen mogelijkheden. Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat ondernemers als kostendragers gaan deelnemen in de behoefte aan recreatie
van de inwoners van IJsselmonde. Beheer moet zo ook betaalbaar blijven. Streekeigenheid en
oude landschappelijke en cultuurhistorische elementen worden uitdrukkelijk gewaardeerd. Ze
zouden ook – onder voorwaarde van deze waardering – ingepast kunnen worden in een plan. De
brughuisjes en brugresten bijvoorbeeld.
We vonden alle drie dit rapport van hoge kwaliteit, maar hadden toch nog wel wat vragen. Interesse? Vraag Teun naar rapport en daarin gelegd commentaar. Historische gegevens in het landschap moeten herkend worden om ze te kunnen waarderen en bewaren. Daarom zal de HVB info
moeten blijven geven, ook op het gebied van Monumentenzorg. Dat laatste doen we zo nu en dan
ook.
Educatieve site
De educatieve site zal binnenkort starten met het nieuwe thema Bedrijven. Wim de Regt schreef
voor het Contactblad een aantal boeiende artikelen over Barendrechtse (familie)bedrijven. Hij is
zo vriendelijk die voor de site beschikbaar te stellen en te voorzien van een algemene inleiding en
een korte samenvatting per artikel. We zoeken er binnen de vereniging passende illustraties en
filmfragmenten bij. Arco van der Lee gaat hetzelfde doen bij eerder in de Contactbladen
verschenen verhalen over Barendrechtse bedrijven. We zijn heel blij met deze versterking door
Wim.
Bijlage bij Contactblad 137
Pas verscheen als deze bijlage het grote artikel van stadshistoricus Marcel IJsselstijn ‘De
ruimtelijke-ontwikkelingsgeschiedenis van Barendrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog’. Een
verkorte versie staat in de eerste twee hoofdstukken van ‘Barendrecht. De ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde’ onder redactie van Maarten Ouwens (verschenen
2012, ISBN 978-90-9026767-8) We zijn de auteur zeer erkentelijk voor zijn bereidheid de onver-

korte versie, met noten en literatuuropgave, voor de HVB beschikbaar te stellen. Het is voortaan
onmisbaar voor wie zich uitvoerig wil verdiepen in de ruimtelijke ontwikkeling van Barendrecht.
De auteur is voor informatie ook een aantal keren bij de werkgroep geweest. Hij is voor vragen en
reacties te bereiken via marcel@stadshistorie.nl
Verder hebben we een stagiair geholpen met het bedenken van een fietstocht door nog agrarisch
Barendrecht. Voor de expositie ‘200 jaar Koninkrijk’ bleek ook informatie van de educatieve site
bruikbaar. Het grote artikel in afleveringen van Arco van der Lee over burgemeester Pleun de
Raadt en zijn tijd in het Contactblad sloot mooi op deze tentoonstelling aan.
Corrie Ratsma

Oud-Hollandse wandtegels: Bijbeltegels
Heel 2013 stond in het teken van Bijbeltegels. De grote gift van W.M. Groenenboom van tegelfragmenten, die tot 34 tegels konden worden bijeen gepuzzeld, was een mooi afgebakend gedeelte
van de grote collectie wandtegels en 29 daarvan waren Bijbeltegels. De fragmenten zijn gefotografeerd, geïdentificeerd onder andere met behulp van het naslagwerk van Jan Pluis, en op de
cataloguskaart aangegeven. Het verhaal van de speurtocht, opvallende vondsten en interessante
weetjes zijn in verschillende artikeltjes vastgelegd. Toen bleek dat ook het tableau in de vitrine
(Jiskoot) 18 Bijbeltegels bevatte en een kapstok beneden nog vier. Steeds kwam er iets bij, maar
het is nu afgerond. Er is een map met alle catalogusbladen en artikelen rond de verschillende delen
beschikbaar voor belangstellenden.
De tentoonstelling Bijbeltegels is even uitgesteld, omdat op de site het artikel “oud-Hollandse
wandtegels, inleiding en determinatie” nog wordt gepubliceerd dat verwijst naar de bestaande
expositie. Het artikel rond de Bijbeltegels wordt geplaatst in het contactblad. Het is even
aangehouden, omdat op de ALV 2014 een presentatie wordt verzorgd over de Bijbeltegels.
In 2014 zal het werk gewoon doorgaan met dierentegels en andere thema’s daarop volgend. Ook
hier lijkt er weer voldoende informatie voor een klein verhaal. Fabelachtig!?
Linda Hagendijk

6.4

Werkgroep Film

Het jaar 2013 was in alle opzichten een uitzonderlijk goed jaar. Zo kwamen er vier nieuwe films
op dvd gereed, waardoor we nu al over 21 verschillende uitgaven beschikken.
Het jaar begon met de succesvolle lancering van de documentairefilm “In de hoofdrol,
Hooimeijer, kroniek van een beschuitfabriek” en kort daarna “Boven alles uit”. Ter gelegenheid
van de tentoonstelling 200 jaar koninkrijk is de documentaire “200 jaar Koningshuis” samengesteld, die door de deelnemende verenigingen in grote aantallen is verspreid.
Van de families Van ‘t Hof en De Cloe kregen we de beschikking over filmmateriaal. Hieruit is de
dvd “De Koninginnedagen van 1959 en 1960” samengesteld en een kort filmpje over het
bevrijdingsfeest in 1965, dat is toegevoegd aan de al bestaande dvd over de bevrijdingsfeesten. In
productie is nog een film over de brandweer in 1967.
Alles bij elkaar is er meer dan twee uur speeltijd aan de dvd-collectie toegevoegd.
Het was ook in financieel opzicht een topjaar. Hierdoor was het mogelijk om weer een aantal films
uit ons archief te laten digitaliseren en nieuwe bewerkingssoftware aan te schaffen, zodat we ook
in 2014 weer met interessante producties kunnen komen.

Als onderdeel van een thematentoonstelling, voor de permanente expo en voor promotionele
doeleinden zijn er ook nog een aantal korte filmpjes geproduceerd.
Op verzoek hebben we vier keer bij andere organisaties één of meerdere films vertoond.
Bas Romeijn

6.5

Werkgroep Documentatie ontwikkeling Barendrecht

In 2013 hebben wij de ontwikkelingen in onze gemeente door middel van de Weekbladen goed
kunnen volgen. Van allerlei gebeurtenissen zijn krantenknipsels verzameld en in ordners gerangschikt.
Teunis D. van Wijk

6.6

Werkgroep Restauratie en Onderhoud Voorwerpen

Ondergetekende en de “timmergroep” uit de werkplaats hebben veel werk verzet voor de tentoonstelling “60 jaar Watersnoodramp” die in januari en februari 2013 is gehouden. Onder meer
dertien grote triplexplaten (122 x 244 cm) zijn opgesteld en bevestigd aan de bestaande stands in
de grote zaal. Daarvoor moest eerst ook “grondhout” worden aangebracht. Het geheel kreeg een
wit kleurtje. Op de zo ontstane wanden zijn de in ons bezit zijnde grote panelen met foto’s en
teksten aangebracht. Die panelen waren afkomstig uit het jaar 2003 toen de 50-jarige herdenking
werd gehouden.
Het geheel werd “afgedekt” met uit vier banen doorzichtige lichtblauwe kunststof, als het ware het
water moest verbeelden. Dat blauwe plafondje heeft nogal wat moeite gekost om het beoogde
effect te krijgen. Maar moeite loont!
Half februari de boel weer gedemonteerd, fotopanelen naar de zolder en de triplexwanden naar de
kelder. Genoemd materiaal moest “stand-by” blijven in verband met de viering van 200 jaar
Koninkrijk, die aan het einde van het jaar zou worden gehouden.
Toen dat zo ver was, de hele handel weer in de zaal geplaatst, wederom een plafondje, maar nu
oranjekleurig. Cees Vermeer had kleurenfoto’s en teksten verzameld en dat materiaal is op de
juiste maat, al dan niet vergroot, op kartondik ivoorkleurig papier afgedrukt. De eerder in dit
verslag genoemde watersnoodpanelen van zolder gehaald en de achterzijden donkerblauw geverfd.
Na droging de kleurenfoto’s en tekstbordjes met dubbelzijdig plaktape bevestigd. Een leuk,
precies en tijdrovend klusje.
In de werkplaats zijn een aantal grote houten kubussen vervaardigd en donkerblauw geverfd. Ze
deden dienst als decoratie en ondersteuning voor diverse zaken. Zo was er de tv-opstelling met
dvd-speler waarmee de “koninklijke” film werd vertoond.
Zo werden er meer objecten uit vervlogen tijden gepresenteerd.
Tussen beide klussen door heb ik lederen schoenfragmenten geconserveerd, zoals dat heet. De
schoendelen zijn in de periode 196/1997 door Ton Blinde in de Zuidpolder gevonden tijdens
graafwerkzaamheden. Het conserveren gebeurt met een mengsel van spiritus, glycerine en
wonderolie, waardoor het honderden jaren oude leer weer zacht en minder breekbaar wordt. De
bedoeling is dat we de leerresten zo gaan vormen dat de schoenvorm herkenbaar wordt. Later zal
een en ander worden geëxposeerd.
Ook is zeer oud geroest en geërodeerd ijzermateriaal behandeld om verdere aftakeling te
voorkomen. Zo zijn bijvoorbeeld grote stalen nagels, ophanghaken, klemmen et cetera langdurig
gekookt in parafine (kaarsvet). Na deze behandeling brokkelt, schilfert en roest het materiaal niet
meer en ziet het er mooi donker uit. Ook dit materiaal zal te zijner tijd worden tentoongesteld.

De in dit verslag genoemde timmergroep bestaat uit de heren Ad, Wim, Leen en Simon. Alle
materialen die binnenkomen worden door ons schoongemaakt en gerepareerd en in het boek
geschreven.
Voor de toekomst: alle dubbele materialen worden apart gelegd als ruilobject of voor berkoop, met
toestemming van de eigenaar. Verder helpen we de werkgroepen met inrichten en opknappen van
materialen bij tentoonstellingen.
Ludwig Louwerse en Wim Groenenboom

6.7

Werkgroep Tentoonstellingen

Voor een verantwoording van de activiteiten van de werkgroep Tentoonstellingen zij hier verwezen naar het jaarverslag van de secretaris.

6.8

Werkgroep Bibliotheek en Archief

Dankzij de aanwezigheid van veel literatuur, documentatie en afbeeldingen in onze bibliotheek en
het archief is de expositie over 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden mogelijk geworden. De
rubrieken “Vorstenhuis” en “Algemene Geschiedenis” vormden een dankbare bron om uit te putten, wat uiteindelijk mede door toedoen van de werkgroepen Foto, Film en Onderhoud tot een
succesvolle tentoonstelling heeft geleid.
Nog steeds worden er regelmatig interessante boeken, documenten en oude kranten of tijdschriften
aangeleverd. Wel heeft dit er toe geleid dat er een scherpe selectie is uitgevoerd in de aanwezige
“voorraad”, enerzijds om te voorkomen dat één en ander moeilijk te beheersen is en anderzijds om
te trachten zo veel mogelijk voor ons interessant en waardevol materiaal over te laten blijven.
Om de inhoud van de actuele bibliotheek en archief weer up-to-date te maken zal de huidige
boekenindex gereviseerd, aangevuld en gedigitaliseerd worden.
C.W. Vermeer

6.9

Werkgroep digitaliseren objecten en fotoarchief

Groep bestaat uit: Ton van de Garde, Cees Dorsman, Hans Verschoor en Roelof Roomer.
Het afgelopen jaar hebben we de inventarisatie en het digitaliseren van de objecten op de tussenzolder afgerond. De daar aanwezige objecten zijn nu voorzien van een label met objectnummer en
zijn opgenomen in het digitale fotoarchief met bijbehorende titel, een omschrijving en locatie in
een Lotus-Excel sheet. Het geheel is tevens als back-up ingebracht in de computer van de HVB.
De intentie is er om dit ook inzichtelijk te maken via de website van de HVB. Er is hierover
contact met Pieter Dreef en we hebben een twintigtal categorieën aangemaakt waaronder de
diverse objecten gerubriceerd kunnen worden. Als voorbeeld: wand en landkaarten, schilderij,
fotowerk, medische artikelen, kinderspeelgoed. Ieder object is dan in geval van vragen gemakkelijk via dit systeem terug te vinden. Het inbrengen en inzichtelijk maken via de website is nog in
bewerking.
Voorts zijn op de begane grond de diverse objecten uit de bakkerij, de zgn. Velo-hoek en op de
zolderverdieping, mede door de inbreng van Ad den Otter, op deze wijze in kaart gebracht. De
zolderverdieping is nog niet afgerond. Dit staat gepland voor later dit jaar. Er is een terugkoppeling door diverse vrijwilligers van de HVB aangaande nieuwe objecten en objecten die
verkocht zijn. Na informatie worden objecten in de lijst opgenomen ofwel uit de lijst weggenomen.

Vanaf begin 2014 is gestart met het inventariseren van het fotoarchief van de Gemeente
Barendrecht, een enorm omvangrijk archief dat Ton van de Garde na jarenlange arbeid op
professionele wijze heeft samengesteld. Als HVB is ons de mogelijkheid geboden uit te zoeken
welke foto’s van historische waarde zijn voor de Gemeente Barendrecht. Deze worden namelijk
naar het Gemeentearchief in Rotterdam verplaatst. Foto’s niet van belang voor dit archief maar die
wel interessant zijn voor de HVB mogen we hebben. Deze opnames worden vervolgens door Hans
Verschoor en Cees Dorsman bekeken, gecontroleerd of ze al in het bestand van de HVB aanwezig
zijn en daarna verder behandeld. (opplakken, inscannen en belangrijke foto’s in de kast opbergen.)
Het uitzoeken en behandelen van deze foto’s heeft prioriteit en daardoor hebben we het werk op
de zolderverdieping doorgeschoven naar een later tijdstip dit jaar, zo ook zal het beschrijven,
digitaliseren en “merken” van de objecten in de museumzaal op een later tijdstip aan de orde
komen.

6.10 Monumentencommissie
Zoals u wellicht weet participeert één bestuurslid van de Historische Vereniging Barendrecht in de
monumentencommissie. Het doel van deze commissie is het beschermen van het culturele erfgoed
ten aanzien van gebouwen en landschappen op het grondgebied van Barendrecht.
De monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en
ongevraagd over het verlenen van vergunningen voor bijvoorbeeld sloop of herstel van monumenten.
Daarnaast adviseert de monumentencommissie over de plaatsing van objecten op de gemeentelijke
monumentenlijst. Tenslotte wordt de commissie ook regelmatig ingeschakeld bij zaken binnen de
gemeente waar monumenten (zijdelings) een rol spelen. Er wordt tijdens vergaderingen van de
monumentencommissie gesproken over de monumentale waarden van objecten en dorpsgezichten,
ingediende bouwplannen waarvoor een vergunning nodig is en algemene zaken omtrent monumentenzorg.
De monumentencommissie heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende
onderwerpen:
• Beoordelen en adviseren individuele bouwaanvragen van monumenten
• Adviseren bij het invullen van wijziging bestemmingsplan Woongebied Oost
• Adviseren bij recente ontwikkelingen Oude Dorpskern (beschermd Dorpsgezicht)
• Betrokkenheid nieuwe Centrumplanontwikkelingen
• Nieuwe plannen Bethelkerk
• Advisering bij vernieuwing kruising Boerhaavelaan/Dorpstraat
• Organiseren van de jaarlijkse open Monumentendag
Inmiddels is ook een start gemaakt met de restauratie van het tweede tolhuisje bij de voormalige
Barendrechtse brug. Als commissie zijn wij daar blij mee omdat wij mede door onze invloed bij
de restauratie van het eerste tolhuisje dit hebben kunnen veiligstellen. Nu kunnen beide tolhuisjes
voor de toekomst behouden blijven.
Zoals u kunt zien zijn er veel onderwerpen die onze aandacht vragen.
Heeft het uw belangstelling om van bovengenoemde onderwerpen op de hoogte te blijven? U kunt
ons volgen via de notulen op de website van de gemeente Barendrecht.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom op onze openbare vergaderingen!
Jeroen Kooy

7

J a a r v e r s l a g v a n d e p e n n i n g me e s te r

7.1

Exploitatierekening 2013

BATEN
Contributies, begunstigers en abonnementen
Exploitatiesubsidie Gemeente Barendrecht
Overige bijdragen
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
Bijdrage Kamer van Koophandel
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
Onttrekking voorziening documentatiesysteem
Totaal kosten activiteiten

Saldo van baten en lasten

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

€

€

€

9.007
14.412
625
3.318
759
4.538
474

9.000
12.625
−
2.500
500
500
325

9.346
12.483
366
3.260
302
3.931
582

33.133

25.450

30.270

13.428
6.670
770
133
101

13.450
5.000
750
125
75

13.106
4.847
623
121
159

21.102

19.400

18.856

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

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

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

454
−
379
275
302
699
147

425
25
375
325
300
500
100

411
24
322
275
164
686
133

2.256

2.050

2.015

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

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

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

2.009
1.940
378
−

2.000
1.000
1.000
−

2.156
1.972
1.606
(430)

4.327

4.000

5.304

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

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

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

27.685

25.450

26.175

5.448

−

4.095

7.2

Balans per 31 december 2013
31 december 2013
€

€

31 december 2012
€

€

ACTIVA
Apparatuur
Liquide middelen
Postbank
Kassen

588

37.420
333

881

33.748
434
37.753

Vorderingen en overlopende posten
Te ontvangen advertenties Contactblad
Te ontvangen rente Postbank

735
474

34.182
392
575

1.209

967

39.550

36.030

35.626

30.178

PASSIVA
Vermogen
Voorzieningen
Digitalisering collectie
Documentatiesysteem
Ansichtkaartenverzameling

1.178
41
201

1.178
41
201
1.420

Kortlopende schulden en overlopende posten
Vooruitontvangen contributies
Druk- en portokosten Contactblad
Telefoonkosten
Overigen

17
659
1.650
178

1.420
2.571
195
1.375
141

2.504

4.432

39.550

36.030

7.3

Toelichting op de balans

Apparatuur
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingen
Afschrijvingen

2013

2012

€

€

881
−
(293)

1.538
−
(657)

588

881

Vermogen
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar

30.178
5.448

26.083
4.095

Stand per 31 december

35.626

30.178

Voorziening digitalisering collectie
Stand per 1 januari
Onttrekking

1.178
−

1.178
−

Stand per 31 december

1.178

1.178

Boekwaarde per 31 december
In 2008 zijn een computer met scanner ten behoeve van de het foto- en
ansichtarchief aangeschaft, alsmede een printer. In 2011 is een dvdproductiemachine gekocht. De apparatuur wordt in vijf jaar ten laste van
het exploitatiesaldo afgeschreven.

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

Voorziening documentatiesysteem
Stand per 1 januari
Onttrekking

41
–

471
(430)

Stand per 31 december

41

41

11

Bestuursbeleid

Mondelinge toelichting door het bestuur op de bereikte doelen uit het Beleidsplan 2012-2016.
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Begroting

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

LASTEN
Huur verenigingsgebouw
Energiekosten verenigingsgebouw
Belastingen en heffingen
Inboedelverzekering
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Aansprakelijkheidsverzekeringen
Bijdrage Kamer van Koophandel
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
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2015

2014

€

€

9.000
13.000
2.500
500
500
1.500

9.500
11.500
2.500
500
300
1.500

27.000

25.800

14.750
6.000
800
150
100

14.100
5.000
750
125
100

21.800

20.075

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

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

450
–
300
300
300
700
150

425
25
300
300
300
500
100

2.200

1.950

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

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

2.000
500
500

2.500
500
775

3.000

3.775

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

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

27.000

25.800

C o n t r i b u t i e v o o r st e l 2 0 1 5

Voor 2015 is uitgegaan van een contributie van € 17,50 en een lichte stijging van het ledenaantal,
waardoor een sluitende begroting kon worden opgesteld. Het bestuur stelt daarom voor de contributie voor 2015 ongewijzigd vast te stellen op € 17,50 (was € 17,50).

