ALV

19 mei 2015 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering
Agenda
1

Opening

2

Vaststelling van de agenda

3

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2014

4

Ingekomen stukken

5

Jaarverslag van de secretaris

6

Jaarverslagen van de werkgroepen

7

Jaarverslag van de penningmeester
De onder 3, 5, 6 en 7 genoemde verslagen zijn op verzoek een week voor de vergadering te
verkrijgen bij de secretaris en liggen tevens op de vergadering ter inzage.

8

Verslag van de kascontrolecommissie

9

Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie

10

Bestuursverkiezing
De heer J.Kooy is aftredend en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. Volgens artikel 13
lid 3 van de Statuten kunnen vijf of meer leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur kandidaten kenbaar maken.

11

Bestuursbeleid

12

De begroting

13

Vaststelling van de contributie

14

Rondvraag

Aansluitend zal de heer C. Vermeer herinneringen ophalen aan Barendrecht.

3

N o t u l e n v a n d e Al g e me n e L e d e n v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4

Er zijn acht bestuursleden en veertien leden aanwezig.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Alle vrijwilligers worden hartelijk
bedankt voor hun inzet en het bestuur hoopt ook het komend jaar weer op een goede
samenwerking.
De agenda blijft ongewijzigd.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.
De jaarverslagen van de werkgroepen worden goedgekeurd.
De penningmeester licht zijn jaarverslag toe. Er is een batig saldo van ruim 5.000 euro en een
vermogen van 35.000 euro.Vrijwel alle leden hebben de contributie betaald.
De energiekosten zijn hoger dan begroot. Dit komt door de lange, koude winter van 2012-2013.
Op de gemeentelijke subsidie is niet gekort.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heer C. Vermeer en mevrouw L. Hagendijk, heeft de
administratie in goede orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
Nieuwe leden van de kascontrolecommissie zijn: mevrouw L. Hagendijk en de heer L. Louwerse.
De heer Blinde is aftredend, stelt zich herkiesbaar en wordt herkozen.
Er zijn weer een aantal punten van het beleidsplan verwezenlijkt: de ANBI inschrijving is bijna
rond, de redactie van het Contactblad is uitgebreid met de heer en mevrouw Roomer en de
expositieruimte is elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend.
De begroting wordt besproken en goedgekeurd. De contributie blijft 17,50 euro.
Naar aanleiding van de brief die de heer T. van Wijk aan het Waterschap heeft geschreven, is
bevestigd dat de Oude Haven een watergang is. Het zal worden meegenomen in het onderhoud
van het Waterschap.
Op de vraag of het Contactblad in kleur uitgegeven kan worden, deelt de penningmeester mee dat
de kosten dan driemaal zo hoog komen te liggen. Dat is niet op te brengen. Voor de viering van
het 40-jarig bestaan van de HVB (2016) zou het éénmalig kunnen gebeuren.
Naar aaanleiding van de vraag over de opzegging van het lidmaatschap van de heer Romeijn
antwoord de voorzitter dat dit een kwestie is tussen het bestuur en de heer Romeijn.
Na de pauze geeft mevrouw L.Hagendijk een interessante presentatie over Bijbeltegels.
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Jaarverslag van de secretaris

Het bestuur bestond in 2014 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 2014 negen maal in vergadering bijeen geweest.
Er is weer veel werk verzet door de diverse werkgroepen. De expositieruimte is deels opnieuw
geverfd. Er is een begin gemaakt aan het opruimen van dubbele en overbodige materialen op de
grote zolder. De eventvlaggen zijn aangeschaft. Bij evenementen en op zaterdagmiddag staan ze
buiten, zodat iedereen kan zien dat het pand van de HVB geopend is.
Er is medewerking verleend bij het samenstellen van een nieuw boek over Barendrecht met als
titel “Barendrecht, veranderingen in de 20e eeuw”.
De informatie over de HVB op internet is uitgebreid.
Een flink aantal groepen bezoekers uit onder andere Voorburg, Spijkenisse en andere omliggende
gemeenten zijn door onze vrijwilligers rondgeleid. De mensen worden gewoonlijk ontvangen met
koffie, thee en cake. Er wordt verteld wat er zoal te zien is in de diverse ruimtes, waarna de
rondleiding begint. De uitleg die hierbij gegeven wordt, wordt altijd zeer gewaardeerd.
In het kader van de jaarlijkse Vrijwilligersdag heeft een Barendrechts bedrijf de HVB bezocht met
een aantal bewoners uit Borgstede.
De wekelijkse openstelling op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is geen succes. Het leidt
niet tot meer bezoekers. Alleen tijdens exposities is er voldoende belangstelling. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal hier aandacht aan geschonken worden.
De HVB is aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
Er wordt hard gewerkt aan de expositie “Hoera! 70 jaar bevrijd”.
Er zijn enkele nieuwe medewerkers bijgekomen, maar bij de werkgroep Tentoonstellingen (en
onderhoud van de zaal is plaats voor een nieuwe medewerk(st)er.
Er zijn het afgelopen jaar een aantal exposities geweest die goed bezocht werden.
In maart toonde de heer Vollebregt een aantal van zijn zelfgebouwde, op schaal gemaakte marineschepen.
In mei was er een zeer succesvolle middag “Tussen Kunst en Kitsch”.
Tijdens Monumentendag en nog enkele weken erna was er een expositie met als thema “Op Reis”.
In oktober was er in samenwerking met de heer Wiekeraad een expositie over “De Post in
Barendrecht”.
Ook het Zomerfeest en de de Kerstmarkt trokken veel bezoekers.
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 2014: 534.
Joset Verboom
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Jaarverslagen van de werkgroepen

6.1

Werkgroepen Archieven Oud Barendrecht en Genealogie 2013

Werkgroep Genealogie
Sinds enige tijd zijn Linda Hagendijk en Ingrid Tieleman begonnen om het werk van Frans van
Heest voort te zetten. De DTB-gegevens (doop-, trouwt en begraafakten) worden in het stamboomprogramma Aldfaer gezet.
Linda en Ingrid zijn gestart met de begraafregisters van Oost en West Barendrecht en Carnisse.
Het is een precies werkje en vaak ook moeilijk leesbaar maar samen komen zij er wel uit.
Het is de bedoeling dat de gegevens daarna door Pieter Dreef op de Website worden gezet. Op de
website staan de geboorte- en trouwakten al, dus kunnen de begraafgegevens er aan toegevoegd
worden.

Werkgroep Archieven Oud Barendrecht
Ook hebben we weer heel wat Inventarissen van het Oud Rechterlijk Archief op de Website gezet.
Zowel van Oost Barendrecht als van West Barendrecht en Carnisse. De akten kunt u bekijken op
de Website onder Werkgroepen, vervolgens naar Catalogus, daar kunt u verder lezen hoe u de
akten kunt bekijken.
De kerkboeken van de Hervormde Gemeente Barendrecht die Peter den Hartog en Kees Grandia
voor ons gefotografeerd hebben in het Stadsarchief van Rotterdam, worden allemaal uitgetypt.
Kerkboek no. 1 begint in het jaar 1591, Nel Kappetijn heeft dit uitgeschreven, het is erg moeilijk
te lezen. Zelf heb ik boek 3 en 4 voor mijn rekening genomen.
Peter den Hartog is begonnen met boek 5 dat begint in het jaar 1740 en op het ogenblik is hij met
boek 6 bezig, dat al weer een stuk beter te lezen is. Hierna hebben we nog twee boeken. De
boeken gaan tot het jaar 1889. We hebben dus nog wel wat te doen.
Het is erg leuk werk en we komen interessante en leuke dingen tegen ook minder leuke dingen
natuurlijk, maar zo gaat dat nu eenmaal.
Op de eerste zaterdagochtend in de maand komen niet veel mensen, dit is mede doordat we
inmiddels al heel wat gegevens uit ons archief op internet hebben staan.
Per e-mail krijgen we wel eens vragen over de gegevens die we op internet hebben staan en één
daarvan kwam van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven. Zij hadden op onze website
gelezen dat wij wel 11 akten in ons bezit hadden van plaatsvervangers en nummerwisselaars uit
hun gemeenten. Zij willen een artikel maken voor hun blad over deze soldaten. Wij hebben de
akten uitgetypt en per e-mail toegestuurd.
Als het artikel in hun contactblad wordt gepubliceerd, krijgen wij een exemplaar toegestuurd.
We hebben van de familie van schoenmaker Moerkerken, die vroeger zijn schoenmakerij in de
Dorpsstraat had, het familiearchief gekregen.
Enige tijd geleden hebben we van de dochters van de familie Westra-Goudt foto’s en papieren van
hun ouders in ons bezit gekregen.
Alles bij elkaar hebben we weer aardig wat werk verzet.
Marijke de Bruijn

6.2

Werkgroep Barendrecht op ansicht en foto

Afgelopen jaar zijn we bezig geweest om het bestand fotomateriaal uit te breiden en in ons
systeem vast te leggen in de computer. We krijgen steeds meer fotomateriaal van de veranderingen
die momenteel in Barendrecht plaatsvinden.
Het afgelopen jaar hebben we een groot aantal foto’s uit het archief van de Gemeente Barendrecht
gekregen. Foto’s die dubbel in het Gemeentearchief aanwezig waren, ofwel opnames die voor de
Historische Vereniging meer waarde hebben dan voor de Gemeente. Daardoor hebben we ons
eigen archief kunnen uitbreiden en in vele gevallen ook kunnen upgraden. Heel veel oud en
vrijwel onbeschadigde foto’s hebben we hierdoor kunnen toevoegen. Het fotomateriaal vanuit het
Gemeentearchief raakt nu een beetje op zijn einde maar doordat we al het nieuwe materiaal
moeten nummeren en inscannen ziet het er naar uit dat we daar ook nog in 2015 een groot
gedeelte van het jaar druk mee zullen zijn.
Het fotograferen en nummeren van de objecten gaan we langzaamaan weer oppakken. We
beginnen eerst met het bijwerken van het bestand. Er zijn de afgelopen tijd veel objecten
bijgekomen (deze worden gefotografeerd en ingeschreven) en als ze dubbel aanwezig zijn
verkocht.
Via de ingeleverde labels weten we wat er van de lijst af kan. We vermelden dan op de lijst
“verkocht”, zodat we ook hierover het overzicht behouden. Het inzichtelijk maken van de objecten
via de computer is nog een openstaand onderwerp, maar dit heeft de aandacht.
We gaan dit jaar de films – nieuw en verkoop – weer oppakken. Door omstandigheden heeft het
enige tijd op een laag pitje gestaan, maar we hebben gelukkig iemand (Ted) die voor ons DVD’s
kan maken, zodat we verder kunnen met de verkoop van oud en het maken van nieuw materiaal.
Het boek “Barendrecht, veranderingen in de 20e eeuw” werd in september 2014 geïntroduceerd.
Daarmee was voor ons een project van twee jaar afgesloten. Vele honderden boeken zijn
ondertussen te vinden in de Barendrechtse huiskamers.
Digitale Fototeam: Carl de Wert, Leo van Wijk en Hans Verschoor

6.3

Werkgroep Bodemonderzoek

Tentoongestelde schoenresten
Ton Blinde vond bij de bouw van Carnisselande ook veel resten van schoenen uit meerdere
periodes. Ludwig Louwerse conserveerde en dateerde deze onderdelen en heeft ze op het zoldertje
van de werkgroep tentoongesteld. Daarvoor maakte hij een uitneembaar plateau in een bakvitrine.
Een vernuftig systeem, want de zwarte ‘schoenen’ zijn zo goed zichtbaar en wat eronder ligt kan
daar blijven. Ruimtebesparing!

Ordenen documentatie
Zelf heb ik sinds 2003 veel documentatie verzameld en gebruikt voor deelname in het
gemeentelijk project Baanbrekend als vertegenwoordiger van de HVB. Dat deed ik ook voor het
Onderwijs, de Educatieve Site, voor hulp aan schrijvers van boeken en artikelen en om namens de
HVB cultuurhistorisch commentaar te kunnen geven op vooral gemeentelijke recreatieplannen in
en rond de Zuidpolder. Het is nooit gelukt om dit al werkend ook voor anderen echt toegankelijk
te maken en goed uit te zoeken. Gelukkig hebben Teun van Wijk en Ronie Baank een deel van
deze documentatie overgenomen om verder te ordenen en aan te blijven vullen. Daartoe beschik-

ken we nu over stevige ringbanden. Het resterende deel ben ik nu ook aan het overbrengen in de
ringbanden. We hopen zo een overzichtelijk en toegankelijk geheel te krijgen.

Educatieve Site
Radio Rijnmond heeft n.a.v. kennisname van de site Arco van der Lee uitgenodigd om een
‘Barendrechts’ verhaal te vertellen. Arco doet dat zo aanstekelijk dat het een hele serie geworden
is, die nog voortgezet gaat worden. We werken met Pieter Dreef ook aan een nieuw thema:
Barendrechtse (familie)bedrijven. De basis vormen de artikelen van Wim de Regt en anderen over
dit onderwerp uit de Contactbladen. Om het geheel ook voor scholieren aantrekkelijk te maken is
een uitbreiding van de illustraties nodig en hier en daar een kleine aanpassing. Dat gebeurt zoveel
mogelijk in overleg met de schrijvers. Het thema gaat pas online als een flink gedeelte klaar is.

Wandtegels
In 2014 ging het werk van analyseren en catalogiseren van oud-Hollandse wandtegels gewoon
door. De dierentegels en fruittegels zijn in de digitale catalogus opgenomen. Het verhaal dat zeker
in deze tegels ligt besloten, is nog niet opgetekend.
Het verhaal van de bijbeltegels is gepresenteerd op de ALV, het midzomerfeest en het zoldertje.
De bijbehorende tekst is gepubliceerd in het Contactblad.
Corrie Ratsma en Linda Hagendijk

6.4

Werkgroep Documentatie ontwikkeling Barendrecht

In 2014 is onze groep uitgebreid met mevr. Ronie Baank. Hierdoor hebben we een begin kunnen
maken met het rubriceren van de gegevens die verzameld zijn uit De Schakel e.a. in ordners.
Hierdoor is de inzichtelijkheid verbeterd.
Ronie Baank en Teun van Wijk

6.5

Werkgroep Tentoonstellingen

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

6.7

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. Tot slot 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:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe monumentenverordening
Adviseren college betreffende restaureren/opknappen oude begraafplaats Scheldestraat
Onderzoek naar bijzondere bescherming dijklinten in samenwerking met een stedenbouwkundige
Nieuwe mogelijkheden Bethelkerk
Ontwikkelingen oude Dorpskern in samenwerking met Vereniging Dorpskern OudBarendrecht
Centrumplanontwikkelingen
Beoordelen en adviseren individuele bouwaanvragen van monumenten
Organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag

Jeroen Kooy
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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 me e s te r

7.1

Exploitatierekening 2014

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
Totaal kosten activiteiten

Saldo van baten en lasten

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

€

€

€

8.972
14.337
850
2.597
589
639
359

9.500
11.500
−
2.500
500
1.500
300

9.007
14.412
625
3.318
759
4.538
474

28.343

25.800

33.133

13.765
4.396
835
134
318

14.100
5.000
750
125
100

13.428
6.670
770
133
101

19.448

20.075

21.102

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

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

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

481
−
318
1.905
236
944
158

425
25
300
300
300
500
100

454
−
379
275
302
699
147

4.042

1.950

2.256

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

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

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

2.592
1.196
1.173

2.500
500
775

2.009
1.940
378

4.961

3.775

4.327

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

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

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

28.451

25.800

27.685

−

5.448

(108)

7.2

Balans per 31 december 2014
31 december 2014
€

€

31 december 2013
€

€

ACTIVA
Apparatuur
Liquide middelen
ING Bank
Kassen

1.683

42.016
282

588

37.420
333
42.298

Vorderingen en overlopende posten
Te ontvangen advertenties Contactblad
Te ontvangen rente

1.267
359

37.753
735
474

1.626

1.209

45.607

39.550

35.518

35.626

PASSIVA
Vermogen
Voorzieningen
Digitalisering collectie
Documentatiesysteem
Ansichtkaartenverzameling

1.178
41
201

1.178
41
201
1.420

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

3.184
3.441
−
1.650
394

1.420
17
−
659
1.650
178

8.669

2.504

45.607

39.550

7.3

Toelichting op de balans
2014

2013

€

€

Apparatuur
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingen
Afschrijvingen

588
1.737
(642)

881
−
(293)

Boekwaarde per 31 december

1.683

588

In 2008 zijn een computer met scanner ten behoeve van het foto- en
ansichtenarchief aangeschaft, alsmede een printer. In 2011 is een dvdproductiemachine gekocht, in 2014 een backup-systeem voor de gegevens
op de computers van de vereniging.
De apparatuur wordt in vijf jaar ten laste van het exploitatiesaldo afgeschreven.

Vermogen
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar

35.626
(108)

30.178
5.448

Stand per 31 december

35.518

35.626

Voorziening digitalisering collectie
Stand per 1 januari
Onttrekking

1.178
−

1.178
−

Stand per 31 december

1.178

1.178

Voorziening documentatiesysteem
Stand per 1 januari
Onttrekking

41
–

41
–

Stand per 31 december

41

41

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.
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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
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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2016

2015

€

€

9.000
14.000
2.500
750
400
750

9.000
13.000
2.500
500
500
1.500

27.400

27.000

14.250
5.000
800
150
200

14.750
6.000
800
150
100

20.400

21.800

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

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

500
300
1.500
300
500
150

450
300
300
300
700
150

3.250

2.200

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

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

2.500
500
750

2.000
500
500

3.750

3.000

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

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

27.400

27.000

C o n t r i b u t i e v o o r st e l 2 0 1 6

Voor 2016 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 2016 ongewijzigd vast te stellen op € 17,50 (was € 17,50).

