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Er zijn vier bestuursleden en negentien leden aanwezig.
Afwezig met kennisgeving: mevrouw de Bruijn, de heer van Helden, de heer Mooyaart, mevr.
Hagendijk en de heer van Wijk.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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 zijn veel kosten geweest het afgelopen jaar, hierdoor is een negatief resultaat ontstaan. Met name de energiekosten zijn gestegen. Er zal gekeken
worden of er iets aan isolatie kan worden gedaan.
Desondanks zijn we nog steeds een kapitaalkrachtige vereniging.
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw L. Hagendijk en de heer C. Vermeer heeft de
administratie in goede orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
Nieuwe leden van de kascontrolecommissie zijn mevrouw L. Hagendijk en de heer C. Schaap.
De heren W. van Helden en J. Kooy zijn aftredend. Er zijn geen tegenkandidaten. De voornoemde
heren worden herkozen.
Het beleidsplan zal dit jaar herzien worden. Uit de vergadering komen geen nieuwe ideeën naar
voren.
De begroting over 2019 wordt besproken. De inkomsten lopen wat terug. Er zal geprobeerd
worden te besparen op de drukkosten van het Contactblad.
De kwaliteit van de foto’s is niet al te best. Voorstel: één foto per artikel in het Contactblad
plaatsen en de overige foto’s, eventueel in kleur, op de website.
Het voorstel om het Contactblad twee maal per jaar uit te geven zal overwogen worden, maar kan
op bezwaren stuiten in verband met de advertenties.
De contributie blijft € 17,50.
Tijdens de vergadering is gesproken over het slopen van Het Trefpunt en het voormalige Waterschapsgebouw. Er zal een brief naar de gemeente gestuurd worden, waarin de HVB haar bezwaren
hier tegen kenbaar zal maken.
De gift van mevrouw Dam, een etalagepop in de klederdracht van Barendrecht en twee borden
met verschillende soorten kant, zal schriftelijk vastgelegd worden. Ontvangen voorwerpen op de
website vermelden, bijzondere voorwerpen ook in het Contactblad vermelden.
Indien mogelijk een jaarplanning opstellen voor te houden exposities.
Aan het inventariseren van de voorwerpen wordt verder gewerkt. De vraag is hoe de lijst het best
inzichtelijk gemaakt kan worden.
Na de pauze toont de heer P. Dreef de vernieuwde versie van de educatieve site.

5

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: mevrouw M. de Bruijn,
de heer W. van Helden en de heer J. Kooy.
Het bestuur is acht maal in vergadering bijeen geweest.
Een aantal scholen bracht dit jaar, op afspraak, een bezoek aan de HVB. Op school zijn de kinderen bezig met het onderwerp “hoe ging het eraan toe in het huishouden van mijn opa en oma”.
De werkgroep Archieven Oud Barendrecht en Genealogie is uitgebreid met een nieuwe
medewerker, de heer J. Klunder. Hij verdiept zich onder andere in de geschiedenis van de
Barendrechtse boerderijen.
Zowel de regelgeving van het auteursrecht als de nieuwe wet over de privacy hebben de aandacht
van het bestuur. Er is een aantal foto’s van de website verwijderd. Enkele leden van de HVB
zoeken uit welke zonder problemen weer teruggeplaatst kunnen worden.
Er is op initiatief van de heer T.C. Blinde een replica vervaardigd van een “Optische Telegraaf”.
Dit seintoestel was voor het eerst te zien in de Dorpskerk tijdens Monumentendag. Er was veel
belangstelling voor. Het seintoestel staat nu bij de HVB in de expositieruimte, voorzien van een
uitgebreide uitleg over de werking van het apparaat.
De HVB is, middels de heer W. van Helden, betrokken geweest bij de naamgeving van het nieuwe
appartementencomplex aan de Maasstraat/Binnenlandsebaan. De naam van dit complex is
Maashoek geworden.
De exposities die de HVB organiseerde, werden over het algemeen goed bezocht.Er werd aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen, de heer Van der Hoek, onde meer voormalig
koster en organist van de Dorpskerk en aan de Zondagsschool.
De taxatiemiddag was dit maal een zeer aparte ervaring. Een aantal zeer verrassende en
waardevolle voorwerpen kwam ter tafel.
Monumentendag was dankzij de medewerking van de Greenery een groot succes. De Greenery
stelde een aantal groente- en fruitpakketten ter beschikking. Deze werden tijdens Monumentendag
door een veilingmeester geveild. De opbrengst van de veiling, € 100, werd geschonken aan de
Dorpskerk als bijdrage voor de restauratie van de klok. De werking van een veilingklok werd
uitgelegd. Het geheel werd omlijst door een aantal foto’s over de geschiedenis van de veiling.
Dick Mooyaart zorgde ervoor dat we met elkaar een bezoek konden brengen aan het Bakkerijmuseum in Zierikzee. Dat was een leuke, gezellige en leerzame middag.
De grootste wens van Dick was een expositie over speculaasplanken en speculaas bakken. Deze
wens is ,mede dankzij de inzet van zijn beide zoons, nog in vervulling gegaan. Hij was nog
aanwezig bij de opening van de tentoonstelling. Daarna ging hij zienderogen achteruit en op
20 december is hij rustig ingeslapen.
De heer Van de Garde werd slachtoffer van een aanrijding en werd daarbij zwaargewond. Na een
ziekenhuisopname en een langdurige revalidatie is hij inmiddels weer thuis.
Het oudste lid van de HVB, mevrouw Fijgh den Otter, is dit jaar op 103-jarige leeftijd overleden.
Ook de heren P. Groenenboom en L. de Klerk zijn dit jaar overleden. Beide heren hebben veel
betekend voor de HVB.

Het totaal aantal leden per 31 december 2018 is 455.
Het nieuwe jaar is voor de HVB droevig begonnen. Nel den Otter is na een langdurige ziekteperiode op 7 januari overleden.
Met veel ongeloof vernamen we dat Cees Vermeer, beheerder van de bibliotheek, op 13 januari
geheel onverwacht is overleden.
De secretaris
Joset Verboom
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Jaarverslagen van de werkgroepen

6.1

Werkgroepen Genealogie en Archieven Oud Barendrecht

Genealogie
Er is verder gegaan met het digitaliseren van DTB-gegevens, het opschonen van genealogische
gegevens in boek- en fragmentvorm en het inventariseren van nieuw binnengekomen familiegegevens.
Tijdens openingstijden, elke eerste zaterdag van de maand en op afspraak, kunnen bezoekers in
deze gegevens informatie vinden voor hun stamboomonderzoek. Ook binnengekomen vragen via
de e-mail worden met behulp van onder andere deze gegevens beantwoord.
Ingrid Tieleman

Archieven Oud Barendrecht
Op de dinsdag wordt er gewerkt aan het Oude Archief van Barendrecht.
De inventarissen van Oost Barendrecht zijn voor zo ver mogelijk allemaal klaar. Aan de
inventarissen van West Barendrecht en Carnisse wordt nog gewerkt.
We hebben sinds vorig jaar een nieuwe vrijwilliger, Jan Klunder. Hij heeft het op zich heeft
genomen om alles wat wij hebben over de boerderijen in Barendrecht van vroeger en nu, te
archiveren.
Eens in de maand zijn wij geopend op de zaterdagochtend. Bezoekers die vragen hebben over hun
stamboom kunnen dan bij ons terecht. Het loopt geen storm, maar we blijven positief.
Marijke de Bruijn

6.2

Werkgroep foto en film

De werkgroep bestaat uit: Hans Verschoor, Ton van de Garde, Cees Dorsman, Ted van Dongen en
Roelof Roomer.
Door de inzet van de vrijwilligers binnen onze groep kunnen we weer terugkijken op een succesvol jaar. Het jaar 2018 was echter voor ons een jaar vol emoties. Zo hebben we met foto’s en films
onze bijdrage kunnen leveren aan de verschillende exposities. ‘Expositie Cornelis van der Hoek’,
Zomerfeest, ‘Herinneringen aan de Zondagsschool’, Open monumentendag ‘Expositie over de

veiling’ en ‘Expositie Koek en speculaasplanken’. Voor het Contactblad hebben we foto’s kunnen
aanleveren voor diverse artikelen en het raadplaatje.
Het verkeersongeluk dat Ton van de Garde in augustus is overkomen, zorgde ervoor dat de tijd
even stilstond. Gelukkig gaat het weer wat beter met hem, hij is ontslagen uit het ziekenhuis en
kan verder thuis werken aan zijn revalidatie. Het inventariseren en fotograferen van bestaande en
binnengekomen objecten heeft hierdoor vanaf augustus stilgelegen. We hopen hem spoedig weer
te zien op de dinsdagmiddag.
De foto’s die van de Gemeente bij ons zijn binnengekomen, zijn nu allemaal gescand en op de
computer van de vereniging opgeslagen. Dit betekende voor onze werkgroep vele uren werk. Voor
alles was uitgezocht, nagezien op dubbele opnames, verwerkt op de fotokaarten, gescand en van
de teksten voorzien was het jaar weer een eind verder.
Het jaar 2018 is ook het jaar van de wet op de privacy. Daardoor moeten de foto’s worden
uitgezocht. Gekeken moet worden naar de rechten op de foto’s die bij ons in bezit zijn. Meestal
zijn dit unieke opnames met de vraag van welke fotograaf ze afkomstig zijn. De meeste foto’s die
uit het Gemeentearchief komen zijn niet herkenbaar gemerkt, dus voor het grootste deel van de
opgeslagen opnames is dit een hele uitzoekerij. Hiermee zijn we de afgelopen en komende
maanden druk.
Dit jaar heeft onze vrijwilliger Ted van Dongen weer een aantal mooie dvd’s gemaakt. Deels zijn
er opnames aangepast en ook zijn er een aantal nieuwe verschenen.
Nieuwe dvd’s in 2018:
Aangepaste dvd’s in 2018:
Zondagsschoolfilm
“Barendrecht in vervlogen jaren”
Speculaasfilm
Vervlogen tijden
In relatie tot de prijs van de dvd’s (€ 5,-) zijn de verzendkosten onevenredig gestegen. We
moesten in 2018 al € 3,- rekenen (dit was in 2017 nog € 2,50) en om nog wat opbrengst te hebben
is het voorstel dit te verhogen naar € 4,-. Opmerkelijk is wel dat van de ongeveer 25 stuks
verkochte en verzonden dvd’s de meesten naar oud-Barendrechters gaan. De losse verkoop,
tijdens exposities en markten, daarentegen is directer en levert wel geld op.
Al met al is 2018 een jaar geweest waarin ons archief foto-en filmmateriaal weer is uitgebreid en
is er een deel van de opnames gereed voor de privacywet.
Roelof Roomer

6.3

Werkgroep Bodemonderzoek

Bijdrage Archeologisch Bureauonderzoek Pro Rail
Bij modern archeologisch onderzoek vindt, voor er gebouwd gaat worden, eerst een bureaustudie
plaats. Dat is een inventarisatie van wat er al bekend is over bodemopbouw, bodemverstoring,
bebouwing en gedane vondsten. Daarin wordt ook een advies voor eventueel verder onderzoek
gegeven. We konden hiervoor aanvullende bodeminfo geven over de plaats waar de Verkeersleidings-/Incidentenbestrijdingspost Groot Rotterdam ten oosten van Station NS gepland was. Ook
over de uit 1483 daterende Gebroken Meeldijk. Bij dit soort vragen blijkt ook steeds weer de grote
waarde van ons Knipselarchief. Daar vonden we niet alleen geschikte bouwfoto’s en krantenknipsels, maar zelfs boorgegevens en bouwtekeningen. Uit het onderzoek is het advies aan de
gemeente gekomen om verkennend booronderzoek te laten uitvoeren. Doel daarvan is de
gespecificeerde archeologische verwachtingen aan te kunnen geven.

Een bijzondere vondst
Bij het vissen in de hoek Ziedewijdsedijk-Noldijk vond de heer A. van den Berg een groot
fragment van een fijn gevormd steengoed drinkbekertje. Het lag los op de kant van zijn visstek.
Onze hoop hiermee een voorwerp uit de veertiende-eeuwse overstromingsperiode van Barendrecht
te hebben, bleek juist. Archeoloog Rutger Terluin van het Vlaardings Archeologisch Kantoor
bevestigde het. Jammer genoeg is het geen vondst in de bodemlaag waarin het destijds terecht
gekomen is. Dan zou het mogelijk iets meer kunnen vertellen over dat eerste Barendrecht dat
volgens overlevering in die periode in de huidige Zuidpolder verdronk. Ondanks archeologisch
onderzoek in opdracht van de gemeente en het nog steeds volgen door Ton Blinde van het grondverzet in de Zuidpolder, blijft het bij kleine aanduidingen van bewoning. Maar elke vondst is er
weer een.

Volgen publieksactiviteiten Archeologie Rotterdam (BOOR) enz.
BOOR deelt zijn kennis van dit gebied graag met een steeds groter wordend publiek. Meestal
gebeurt dit in de bibliotheek in Rotterdam en via toegankelijke uitgaven. Ook volgen we vanuit de
werkgroep archeologietentoonstellingen en historische lezingen(middagen). Het Nationaal Archief
en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verzorgen die laatste vaak zelfs gratis.

Betekenis Contactblad en verzamelde informatie rond Educatieve Site
Regelmatig kunnen we mensen goed helpen met te verwijzen naar artikelen uit de Contactbladen
op de website van de HVB en de verder verzamelde gegevens. Er is wel vraag naar uitbreiding
van het bestand daar.

Educatieve Site
Om er zeker van te zijn dat de HVB geen claims voor auteursrechten kan krijgen wordt van al het
beeldmateriaal op de Educatieve Site, waarvan geen auteur bekend was, geprobeerd die alsnog te
achterhalen. Dat is soms, ondanks zeer plezierige hulp, een vrij hopeloze, tijdrovende bezigheid.
Daarom is de site dan ook tijdelijk buiten werking. Hopelijk duurt dat niet al te lang.
Corrie Ratsma

Even iets anders dan Archeologie.
De herontdekking van de Optische telegraaf van A. Lipkens. Afgelopen Monumentendag in de
Dorpskerk was er een zeer geslaagde tentoonstelling over de optische telegraaf, die tijdens de
Belgische opstand tegen Nederland op de Oude Dorpskerk van Barendrecht stond om militaire
berichten door te seinen tussen 1831-1839. Er zijn ongeveer 100 belangstellenden geweest!
Voor 2019 staat er een historische wandel- en fietsroute door Barendrecht op het programma. De
Stichting Rolfroute heeft aan mij gevraagd om daar aan mee te werken. De route begint bij het
Breeman watergemaal op de Koedood, waar nu de Albrandswaardse route eindigt, en loopt dan
verder via historische punten door Barendrecht.
Ton Blinde

6.4

Werkgroep Werkplaats en voorwerpen

Net als voorgaande jaren zijn er weer veel spulletjes afgeleverd, nl. een 135 stuks. Groot en klein,
zoals foto-, film- en videomateriaal, geluidsapparatuur, elektrische/huishoudelijke toestellen,
allerlei gereedschappen, speelgoed etc.
Een bijzondere gift van de heer Teun Terlouw: een nog werkende Velo-radio met als extra toetje
een ingelijste aquarel van Heykoop. Ook bijzonder was een nog werkende steel-stofzuiger uit de
jaren ‘30 van de vorige eeuw, van het merk Excelsior.
Nog een attribuut dat tot de verbeelding sprak, was een verplaatsbaar
“stilletje” ofwel kakstoeltje. Een geheel houten behuizing van 40 x 40 x 45
cm op vier houten pootjes en afsluitbaar met houten deksel. Erin een flinke
porceleinen pot met dito zwaar deksel. Daar boven een opklapbaar plankje
waarop je kunt (moet) zitten met in het midden, een met een rond houten
deksel af te sluiten ronde opening. Bij het woord “stilletje” moet ik toch
denken dat er tijdens de vele “zittingen” momenten zijn geweest dat er
harde noten zijn gekraakt. Toch?
De werkgroep heeft bij de exposities die er zijn
geweest hand- en spandiensten verleend. Er zijn
houten
constructies
gemaakt
waaraan
schilderijen, panelen met teksten, foto’s en
attributen zijn bevestigd. Denk alleen maar aan
de laatste tentoonstelling waar ruim 85 koek-en
speculaasplanken aan borden/panelen moesten
worden bevestigd zonder ze te beschadigen!
Op koningsdag was HVB present met twee
kramen, een buiten en de andere binnen. Redelijke omzet, ik dacht zo’n 125 euro. Redelijk veel
fotoapparatuur, oude strijkijzers en twee complete geluidsinstallaties, dat wil zeggen: platenspeler met versterker en geluidsboxen.
De werkgroep werd bemand met de heren Bertus, Wim, Simon en ondergetekende.
Ludwig Louwerse

6.5

Werkgroep Bibliotheek en Archief

Ook het afgelopen jaar zijn we weer druk bezig geweest met het inventariseren, rubriceren,
digitaliseren en “saneren” van de aanwezige en nieuwe binnengekomen boeken, tijdschriften en
documenten.
Vanwege de beperkte ruimte en opslagmogelijkheden is het opnieuw nodig een kritische blik te
laten gaan over het aanwezige materiaal en te saneren waar nodig. Zoals elk jaar zullen ook de
komende Koningsdag weer overtollige exemplaren te koop worden aangeboden.
Dit jaar is ook weer dankbaar gebruik gemaakt van de collectie ter ondersteuning, aanvulling en
tentoonstelling, bij verschillende exposities. Zoals die over “Cees Hoek”, over politiek ten tijde
van de Gemeenteraadsverkiezingen en tijdens de Veteranendag.
Ronie Baank en Cees Vermeer

6.6

Werkgroep Documentatie ontwikkeling Barendrecht

Het rubriceren van gegevens, die verzameld zijn uit De Schakel en Het Zuiden hebben we in 2018
voortgezet. Gestart is met herschikking van de onderwerpen is voortgezet, om deze beter te
kunnen doen vinden.
Incidenteel is er gebruik gemaakt van de gegevens die we verzameld hebben.
Ronie Baank en Teun van Wijk

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 2018

BATEN
Contributies, begunstigers en abonnementen
Exploitatiesubsidie Gemeente Barendrecht
Advertenties Contactblad
Giften derden (incl. € 150 specifiek voor lustrum)
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
Kosten viering lustrum
Onttrekking aan de reservering lustrum
Totaal kosten activiteiten

Saldo van baten en lasten

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

9.072
13.700
2.505
407
465
9
100

8.900
14.000
2.500
750
750
100
−

9.086
13.700
2.786
322
267
42
375

26.258

27.000

26.578

14.179
4.960
1.147
146
366

14.400
4.000
1.200
150
400

14.034
4.543
1.091
139
698

20.798

20.150

20.505

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

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

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

486
414
1.506
327
248
535

500
300
1.500
300
500
150

486
371
1.826
185
394
52

2.733

3.250

3.314

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

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

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

2.350
874
572
−
−

2.500
600
500
−
−

1.974
768
1.021
2.041
(1.250)

3.796

3.600

4.554

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

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

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

28.149

27.000

28.373

(1.891)

−

(1.795)

7.2

Balans per 31 december 2018
31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

ACTIVA
Apparatuur
Liquide middelen
ING Bank
Kassen

308

36.609
104

880

35.193
222
36.713

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

981
100
9

35.414
1.559
100
42

1.090

1.701

38.111

37.995

32.163

34.054

PASSIVA
Vermogen
Voorzieningen
Digitalisering collectie
Ansichtkaartenverzameling

1.178
201

1.178
201
1.379

Kortlopende schulden en overlopende posten
Vooruitontvangen contributies
Telefoonkosten
Drukkosten Contactblad
Overigen

3.047
1.375
−
146

1.379
768
1.375
369
50

4.568

2.562

38.111

37.995

7.3

Toelichting op de balans

Apparatuur
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingen
Afschrijvingen

2018

2017

€

€

880
−
(572)

1.244
208
(572)

308

880

Boekwaarde per 31 december
In 2011 is een dvd-productiemachine gekocht, in 2014 een backup-systeem
voor de gegevens op de computers van de vereniging en in 2015 een aantal pc’s.
In 2017 is een netwerkprinter aangeschaft.
De apparatuur wordt in vijf jaar ten laste van het exploitatiesaldo afgeschreven.

Vermogen
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar

34.054
(1.891)

35.849
(1.795)

Stand per 31 december

32.163

34.054

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 2012-2016.

12

Begroting

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
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2019

2020

€

€

9.000
13.700
2.600
750
500
50

8.900
13.700
2.500
600
500
100

26.600

26.300

14.400
4.500
1.000
150
300

14.400
4.000
1.200
150
300

20.350

20.050

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

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

500
300
1.500
300
500
150

500
300
1.500
300
500
150

3.250

3.250

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

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

2.000
500
500

2.000
500
500

3.000

3.000

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

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

26.600

26.300

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

Voor 2019 is uitgegaan van een contributie van € 17,50 en een lichte daling van het ledenaantal,
waarmee een sluitende begroting kon worden opgesteld. Het bestuur stelt daarom voor de contributie voor 2019 (onveranderd) vast te stellen op € 17,50.

