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Ontstaan en doelstelling

De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel:
• het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;
• het verzamelen van voorwerpen, documenten en andere materialen die betrekking hebben
op de geschiedenis van Barendrecht en haar directe omgeving;
• streven naar behoud van historisch belangwekkende gebouwen en delen van Barendrecht
en omgeving;
• het archiveren van gegevens over personen die in het verleden in Barendrecht hebben
gewoond, o.a. ten behoeve van genealogisch onderzoek;
• het in overleg met derden onderzoeken van de archeologie van de bodem van
Barendrecht.
Om haar doel te bereiken heeft de vereniging werkgroepen ingesteld. Zij beheren de aanwezige verzamelingen en breiden die zo mogelijk uit en onderzoeken de geschiedenis van
Barendrecht en omgeving en publiceren de resultaten hiervan. Zij regelen het tentoonstellen
en beschikbaar stellen van voorwerpen en documenten, maar geven daar ook gevraagd of
ongevraagd informatie over Barendrecht.
De desbetreffende werkgroepen werken daarin in grote lijnen samen, zodat de groepen elkaar
zullen versterken
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
• het verzamelen en bewaren van al het materiaal dat betrekking heeft op het verleden van
de gemeente Barendrecht;
• het uitgeven of bevorderen van publicaties betreffende het werkterrein van de vereniging;
• het doen verschijnen van een papieren verenigingsorgaan t.w. het Contactblad;
• het beschikbaar stellen van informatie via de website www.historischbarendrecht.nl;
• het onderhouden van contacten met (potentiële) leden;
• het onderhouden van contacten met de plaatselijke en regionale pers;
• samenwerking met publiekrechtelijke organen, organisaties en privé-personen op dit
werkterrein, voor zover nuttig voor het doel;
• openstelling van al hetgeen de vereniging onder zich heeft.
De vereniging onderhoudt contacten met onder meer:
• de gemeente Barendrecht;
• Barendrechtse scholen;
• de plaatselijke Erfgoedcommissie;
• de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht.
Voorts verricht zij alle werkzaamheden die voor het doel van dienst kunnen worden geacht,
zoals: tentoonstellingen, lezingen, onderhouden van een documentatiecentrum enzovoorts.
Het maatschappelijke draagvlak van de vereniging blijkt uit het feit dat de gemeente
Barendrecht en verschillende bedrijven bereid zijn om de Historische Vereniging Barendrecht
te ondersteunen, door subsidiëring en sponsoring, het plaatsen van advertenties of geven van
donaties.
Gezien de lastige economische tijd is het niet eenvoudig om meer advertenties te verkrijgen,
te meer daar een groot deel van de bedrijven niet meer de oerverbinding heeft met het
Barendrecht van toen.
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De middelen, die de Historische Vereniging in staat stellen te functioneren zijn:
- de jaarlijkse contributie van de leden;
- gemeentelijke exploitatiesubsidie en bijdrage in de huurlasten;
- advertenties in het Contactblad;
- giften;
- opbrengst van publicaties, verkoop van dvd’s;
- bijdragen van bedrijven, zonodig gekoppeld aan een bepaald doel.
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Structuur

De organisatiestructuur van de Historische Vereniging Barendrecht kan als volgt worden
weergegeven.
Algemene Ledenvergadering
Bestuur
Werkgroepen
De Historische Vereniging heeft een breed draagvlak onder de Barendrechtse bevolking. Dat
blijkt uit het huidige ledental van circa 450 leden; de wens is om te groeien.
De Algemene Ledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De leden verkiezen
uit hun midden het bestuur. Het bestuur van de Historische Vereniging Barendrecht bestaat in
beginsel uit een oneven aantal leden. Indien het bestuur uit een even aantal leden bestaat,
dient de voorzitter zich in voorkomende gevallen van stemming te onthouden.
Het uitvoeren van het daadwerkelijke historisch onderzoek op verschillende gebieden en de
andere verenigingsactiviteiten vindt plaats door diverse werkgroepen. De werkgroepen
worden gevormd door vrijwilligers.
De werkgroepen zijn de volgende:
- archieven Oud-Barendrecht;
- genealogie;
- foto’s, film en dvd;
- bibliotheek;
- bodemonderzoek, archeologie;
- voorwerpen;
- tentoonstellingen;
- documentatie van gebouwen, bedrijven en verenigingen in de ruimte zijn des woords;
- infrastructuur (inclusief het onderhouden van de educatieve deel van onze website).
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Op dit moment zijn ongeveer 25 vrijwilligers actief voor de vereniging. Wij hopen in de
toekomst meer vrijwilligers te krijgen, met name om de opvolging te waarborgen, maar ook
om de geplande nieuwe activiteiten uit te voeren. Om meer samenhang tussen de activiteiten
van de verschillende werkgroepen te krijgen stellen wij voor om ten minste eenmaal per
kwartaal de vertegenwoordigers van de groepen bij elkaar te laten komen om af te stemmen
waarmee een ieder bezig is, maar ook kan het elkaar versterken.
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Activiteiten

3.1

Studie

Studie wil zeggen; het bevorderen dat de leden van de vereniging zich met de bestudering van
de geschiedenis van Barendrecht bezighouden. De vereniging vervult daarbij een stimulerende rol, door onder meer:
- het aangeven van studieonderwerpen;
- het toegankelijk maken van literatuur;
- het zelf uitgeven van historisch (beeld)materiaal;
- het met elkaar in contact brengen van leden met dezelfde interessegebieden in werkgroepen.

3.2

Tentoonstellingen

De expositieruimte wordt opengesteld voor exposities en andere activiteiten van de vereniging. De openingstijden worden bekendgemaakt via de website van de vereniging en via de
lokale huis-aan-huisweekbladen (De Schakel en Het Zuiden).
Het is van belang dat vroegtijdig een langetermijnplanning voor de tentoonstellingsruimte
bekend is bij bestuur en vrijwilligers, zodat de verschillende werkgroepen elkaar kunnen
versterken in aanloop naar een bepaalde tentoonstelling.
De etalage op de Middenbaan wordt in beginsel slechts gebruikt om passanten te wijzen op
het bestaan van de Historische Vereniging en houdt geen ander verband met de lopende
activiteiten van de vereniging dan het aanplakken van affiches over die activiteiten.

3.3

Communicatie

Deze wordt gerealiseerd door
1. het verenigingsorgaan ‘Contactblad’;
2. de website www.historischbarendrecht.nl;
3. de Facebook-pagina;.
4. publicaties in de regionale pers;
5. directe e-mail-informatie aan de leden.
Het Contactblad wordt samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie. De technische uitvoering van het blad ligt deels bij de redactie en deels bij de
drukker. De toegankelijkheid tot en het gebruik van stukken in het documentatiecentrum is
voor de redactie van groot belang.

4

Het Contactblad verschijnt vier keer per jaar. Het blad wordt aan de leden verstrekt. Verder
ligt het blad ter inzage in de plaatselijke openbare bibliotheek, het gemeentehuis, bij huisartsenpraktijken en een aantal regionale historische verenigingen.
In het Contactblad worden onder andere gepubliceerd:
- artikelen naar aanleiding van onderzoeksresultaten door de eigen werkgroepen of individuele leden;
- rapportages van historische onderzoeken die het plaatselijke belang raken;
- artikelen in de categorie ‘persoonlijke interesses’;
- artikelen over door derden uitgebrachte publicaties.
De website www.historischbarendrecht.nl wordt technisch uitgevoerd door de webmaster. De
inhoud van de website wordt verzorgd door individuele leden en gecoördineerd door de PRcoördinator.
De website is zowel voor leden als niet-leden beschikbaar. Op de site zullen bepaalde documenten, maar in ieder geval foto’s, voorzien worden van een copyright-regel.
Op Facebook wordt wekelijks de ‘foto van de week’ gepubliceerd, worden tentoonstellingen
en andere activiteiten aangekondigd en andere berichten gedeeld.
Publicaties in de regionale pers worden opgesteld en gecoördineerd door de PR-coördinator.
De e-mail naar leden gaat technisch via de ledenadministratie en is bedoeld om de leden op
een goede en adequate manier te kunnen bereiken. Het is daarom van belang dat de e-mailadressen van onze leden steeds meer bekend worden. Uiteraard worden bij het registreren en
gebruiken van de e-mailadressen van onze leden en andere betrokkenen de bepalingen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt in acht genomen.

3.4

Overige publicaties

Periodiek worden uitgaven verzorgd om het historisch besef en interesse in en over Barendrecht te intensiveren. Te denken valt aan uitgaven van diverse aard:
- studie-uitgaven, waaronder bronnenpublicaties;
- populaire uitgaven, gericht op een breed publiek;
- reprints: uitgaven die commercieel minder interessant zijn, kunnen in het kader van de
vereniging, eventueel als bijzonder nummer van het verenigingsblad, voor publicatie in
aanmerking komen.

3.5

Samenwerking met andere instellingen

Het samenwerken met andere historische verenigingen in de regio en met plaatselijke instellingen heeft als voordeel, dat gebruik kan worden gemaakt van elkaars ervaringen en bereikte
resultaten. De Historische Vereniging Barendrecht voert overleg met andere historische verenigingen in de regio, en vindt het wenselijk om tot meer samenwerking te komen.
De Historische Vereniging Barendrecht wil met een aantal instellingen de onderlinge samenwerking versterken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen instellingen met een zelfde of
vergelijkbare doelstelling en andere, lokale instellingen. Het doel van intensievere plaatselijke
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samenwerking is het gezamenlijk behartigen van de belangen van de culturele voorzieningen
in Barendrecht en het onderling afstemmen van activiteiten.
Vergelijkbare instellingen zijn het Gemeentearchief van Barendrecht en Rotterdam en de
Erfgoedcommissie.
Andere instellingen zijn Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, Stichting ZomerFeest en
WinterFeest en de Hervormde Dorpskerk.
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Visie

Het bestuur van de vereniging acht in de komende periode de volgende activiteiten van
belang:
1. (toekomstige) opvolgers te zoeken voor de huidige vrijwilligers om tot tijdige overdracht
en behoud van kennis te komen.
2. meer samenhang tussen de werkgroepen en versterking van de contacten te bevorderen,
onder meer door het instellen van een driemaandelijks overleg tussen de hoofden van de
groepen;
3. het archief Oud-Barendrecht en het genealogiearchief toegankelijker te maken door het
beschikbaar stellen van informatie op de website;
4. de jeugd meer te betrekken bij de verenigingsactiviteiten, onder meer door het onderhouden en uitbreiden van de educatieve website;
5. te streven naar het optimaliseren van de voor de activiteiten benodigde apparatuur.
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