Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen nodigt de leden uit tot het
bijwonen van een Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op dinsdag 26
maart 2017 in de aula van het Lentiz/Groen van Prinstererlyceum, ingang
Rotterdamseweg. De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.
Agenda
1

Opening door de voorzitter, de heer T.H. Hartman.

2

Ingekomen stukken.

3

Mededelingen.

4

Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 27 maart 2018 en 27 november 2018.

5

Jaarverslag 2018.

6

Verslag Kascontrolecommissie, benoeming nieuwe Kascontrolecommissie en
vaststellen nieuwe commissieleden.

7

Financieel verslag 2018 en begroting 2019.

8

Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn de heren C. Maarleveld en A. Andriessen. Beiden stellen
zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt als nieuwe bestuurslid voor de heer J. (Hans) van de Vlies.

9

Rondvraag.

10

Sluiting gevolgd door pauze.

Na de pauze zal Jan van Hees een lezing verzorgen over de Geuzen.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2018
De 51e Algemene Ledenvergadering werd, in aanwezigheid van circa 65 leden, gehouden in
de aula van het Lentiz / Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen
1 Opening door de voorzitter
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, de heer T.H. Hartman, met een hartelijk
welkom. Hij refereert aan de afwezigheid van oud-voorzitter en erelid de heer W.C. den
Breems wegens een verslechterende gezondheid. De heer Van Wezel stelt voor de heer Den
Breems een door alle aanwezigen getekende steunbetuiging te sturen.
2 Ingekomen stukken
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren W.C. den Breems, C. Verhulst, B.
Ruigrok en van de dames G. van der Weijden en C. van der Vlis-Breeman.
3 Mededelingen
De heer Hartman geeft aan dat het bestuur heeft besloten te stoppen met het door vrijwilligers
laten bezorgen van Tijd-Schrift en Jaarboek en dat alles per post verstuurd zal worden.
Wellicht zal mede daardoor een contributieverhoging nodig zijn. Er zal een extra Algemene
Ledenvergadering worden belegd om een voorstel hierover te bespreken, evenals de
aanpassingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
De nieuwe ANWB borden zijn bijna klaar.
Er zijn plannen voor een digitale nieuwsbrief, daarom roept de voorzitter de leden nogmaals
op hun emailadres door te geven
4 Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2017
De notulen (als vermeld in de bijlage bij Tijd-Schrift 146) worden zonder verdere op- of
aanmerkingen akkoord bevonden. Notuliste mevrouw M. van der Hoek wordt bedankt voor
het maken van het verslag.
Naar aanleiding van een belofte uit deze notulen stellen de vorig jaar nieuw gekozen
bestuursleden mevrouw M. van der Hoek en de heer M. Carree zich even kort voor.
5 Jaarverslag 2017
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de getallen m.b.t. de aantallen leden niet kloppen.
De secretaris zal dit nagaan. [Per 01-01-2018 hadden wij 1213 leden; in 2017 zijn er 65
nieuwe leden bij gekomen en zijn er 70 leden uitgeschreven. Dus hadden wij per 01-01-2017
1218 leden.] Het jaarverslag over 2017 wordt met dank aan de secretaris verder ongewijzigd
vastgesteld.
6 Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
De voorzitter leest namens de leden van de Kascontrolecommissie, de heren M.J. van der
Arend en E. Hoogstraten, het verslag voor. Zij hebben de boekhouding van de vereniging over
het jaar 2017 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het voorstel om de penningmeester en
daarmee het bestuur dechargeren voor het gevolgde beleid wordt door de vergadering
overgenomen.
De heer Van der Arend treedt af als lid van de kascontrolecommissie. De heren E.
Hoogstraten en F.W. Wittkampf worden benoemd tot leden van de nieuwe
Kascontrolecommissie, met als plaatsvervangend lid de heer M.J. van der Arend.
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7 Financieel verslag 2016 en begroting 2017
Er zijn geen vragen over het financieel verslag over het jaar 2017 en de begroting voor het
jaar 2018, en beide worden met woorden van waardering aan de penningmeester akkoord
bevonden.
De heer Van der Zanden vraagt of er voor het innen van de contributie misschien gebruik
gemaakt zou kunnen worden van automatische incasso. De penningmeester antwoordt dat we
dat vooralsnog niet doen omdat dan de – niet onaanzienlijke - vrijwillige bijdragen vervallen.
8 Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn de heren H. van Elk en E. van Rongen; zij hebben zich beiden
herkiesbaar gesteld en worden door de vergadering herbenoemd.
9 Rondvraag
De heer Anderson doet een oproep om de Ken-Uw-Stad cursus te volgen en vraag of de
teksten van de nieuwe ANWB borden zijn gecontroleerd. De heer Hartman geeft aan dat de
controle door diverse bestuursleden en de stadsarchivaris heeft plaatsgevonden.
De heer Hoogstraten vraagt of de HVV het Museum Vlaardingen kan steunen. De heer
Hartman geeft aan te streven naar meer samenwerking.
De heer Horsten vraagt of er ook voor andere panden ANWB borden komen. De heer
Hartman geeft aan dat dit nu niet het geval is, maar op termijn niet uitgesloten wordt. Het zou
mooi zijn als alle monumenten een bordje krijgen. Er moeten dan wel sponsoren gevonden
worden.
De heer Ditiecher geeft aan dat de bronnen voor de kronieken beperkt zijn: kunnen sociale
media hierbij worden betrokken?
De heer Van Wezel vraagt of wellicht in Tijd-Schrift vermeld kan worden als iemand lang lid
is, bijvoorbeeld 25 jaar. De heer Hartman reageert dat we dit niet gaan doen, omdat dit met de
komende privacywetgeving problemen kan geven.
De heer Van der Arend: meldt dat de in 2016 overleden heer L. Muis een omvangrijke
collectie foto's bezat van Vlaardingen. Zouden dergelijke fotocollecties niet in het HVVarchief passen? De heer Hartman antwoordt dat dit in het verleden eerder is gebeurd en dat de
HVV hier zeker voor open staat.
De heer Van der Zande informeert naar de stand van zaken m.b.t. het straatnamenboek. De
heer Hartman zegt dat het er komt, maar wanneer is nu nog niet duidelijk.
10. Sluiting
De heer Hartman bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 27 november 2018
De 52e Algemene Ledenvergadering werd, in aanwezigheid van 43 leden, gehouden in het
clubgebouw van Honkbalvereniging S.C. Vlaardingen te Vlaardingen
1
Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, de heer T.H. Hartman, om 20.00 uur met
een hartelijk welkom en dank aan de leden dat ze met zo’n groot aantal de vergadering bij
willen wonen.
2
Mededelingen
De voorzitter begint met het bericht dat de gezondheid van erelid en voormalig voorzitter de
heer W.C. den Breems ernstig te wensen overlaat. Bij de ingang van de zaal liggen twee
wenskaarten die door de leden kunnen worden getekend en die bij de heer Den Breems zullen
worden afgeleverd.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren H.J. Luth en van mevrouw G. van
der Weijden, en van de bestuursleden E. van Rongen en A. Andriessen.
Op 26 maart 2019 zal de ALV wederom plaatsvinden in de Aula van het Groen van
Prinstererlyceum. Bij deze gelegenheid zullen penningmeester C. Maarleveld en bestuurslid
A. Andriessen aftreden. De voorzitter geeft aan dat beide functies dus vacant zijn, en dat een
ieder die interesse heeft, dan wel iemand kent die interesse heeft, dit kenbaar mag maken.
3
Voorstel tot wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement
De voorzitter meldt dat het bestuur van de HVV geeft gemeend de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging aan te passen naar de eisen en wensen van deze
tijd. De laatste wijziging in de Statuten dateert van 1995, het Huishoudelijk Reglement bestaat
in ongewijzigde vorm sinds 1968. Het aan de leden toegezonden voorstel tot wijziging van de
Statuten is opgesteld in samenspraak met notaris Van Gastel uit Vlaardingen, het voorstel
voor het Huishoudelijk Reglement komt vanuit het bestuur.
De voorzitter nodigt de leden uit vragen te stellen over dan wel commentaar te leveren op de
gewijzigde Statuten.
Vraag: Is artikel 12.4 wel een verstandige clausule gezien de (financiële) risico’s die de
vereniging mogelijkerwijs kan lopen?
Antwoord: Artikel 12.4 is een standaardclausule in dergelijke statuten als de onze. Artikel
12.5 dient als stok achter de deur tegen al te grote financiële risico’s. Toch doet de voorzitter
de toezegging om dit artikel bij de notaris nog eens kritisch te bekijken.
Vraag: Waarom wordt in artikel 4.2 niet specifiek omschreven wat de vereniging doet en/of
zichzelf ten doel stelt op digitaal gebied: websites, digitale archieven en dergelijke?
Antwoord: De digitale activiteiten / doelen van de vereniging vallen feitelijk onder artikel
4.2.e: het aanleggen van een bibliotheek. Daar vallen ook digitale verzamelingen / archieven
onder. De voorzitter erkent dat een specifieke verwijzing naar digitale- en online-activiteiten
van de vereniging wellicht wenselijk is. Ook dit punt wordt meegenomen ter overweging.
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Vraag: Waarom wordt er in artikel 8 gesproken over (jaarlijkse) bijdrage in plaats van over
contributie?
Antwoord: De vereniging spreekt in de Statuten nu eenmaal over (jaarlijkse) bijdrage. Een
synoniem hiervoor is inderdaad contributie, maar daar is in de Statuten niet voor gekozen.
Opmerking: Artikel 17 inzake de besluitvorming bevat een schijnbare tegenstelling in twee
subartikelen.
Antwoord: Ook artikel 17 is een standaardclausule opgesteld in samenspraak met de notaris.
Er is geen directe noodzaak hierin te wijzigen dan wel van af te wijken.
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn en vraagt de leden om
goedkeuring. Deze wordt verleend, waarmee de gewijzigde statuten zijn aangenomen.
De voorzitter nodigt de leden uit vragen te stellen over dan wel commentaar te leveren op het
gewijzigde Huishoudelijk Reglement. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Ook het
gewijzigde Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd en daarmee aangenomen.
4
Voorstel verhoging contributie
Penningmeester C. Maarleveld licht toe dat de huidige contributie van € 17,50 per jaar niet
meer voldoende is om de uitgaven van de vereniging te dekken. De huidige contributie is
sowieso laag vergeleken met zusterverenigingen, maar de stijgende kosten voor porto, archief
en drukwerk vragen om een verhoging van de jaarlijkse bijdrage. Temeer daar het bestuur
ervoor kiest om met ingang van 2019 alle publicaties per post te verspreiden in plaats van
(deels) via vrijwilligers.
Het voorstel van de penningmeester is om de contributie te verhogen naar € 22,50 per jaar
voor alle leden. Dus ook voor leden die elders in Nederland wonen en die nu € 25,00 per jaar
betalen. Zo worden de lasten gelijk verdeeld over alle leden.
Vraag: Waarom de contributie niet gelijk verhogen naar € 25,00 voor alle leden?
Antwoord: De voorzitter geeft aan het een sympathiek idee te vinden, maar merkt tegelijk op
dat de verhoging met € 5,00 per lid per jaar alleszins redelijk is. Een verdere verhoging is in
de komende jaren niet uit te sluiten, maar voor nu is een jaarlijkse bijdrage van €22,50
voldoende om alle kosten te dekken.
Vraag: Waarom wordt ervoor gekozen ook het Jaarboek per post te verzenden? Verwordt de
presentatie en uitreiking van het Jaarboek nu tot een elitaire club waar de (voormalige
bezorgers) niet welkom zijn?
Antwoord: De voorzitter benadrukt het belang van de vrijwilligers rondom de bezorging van
het Jaarboek, en zal ervoor waken om de presentatie ervan tot exclusief domein van een
selecte club te laten verworden.
Opmerking: De heer Van Wezel, bezorger van Tijd-Schrift en Jaarboek, geeft aan te
betreuren dat bezorging in het vervolg per post zal geschieden. Hij verliest zo zijn
betrokkenheid bij de vereniging en haar activiteiten.
Antwoord: De voorzitter benadrukt nogmaals het belang van de vrijwilligers c.q. bezorgers.
Het is prachtig wat zij in de loop der jaren voor de vereniging hebben betekend, maar het
vrijwilligersmodel is voor de toekomst niet duurzaam. Het aantal vrijwilligers loopt hoe dan
ook terug en het kost de vereniging bij iedere publicatie meer moeite om de bezorging op orde
te krijgen. Het is een noodzakelijke ingreep.
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De voorzitter vraagt of de leden akkoord zijn met een verhoging van de contributie naar €
22,50 per lid per jaar. Het voorstel wordt aanvaard.
5
Rondvraag
Vraag: Waarom zoekt de HVV geen toenadering tot het Museum Vlaardingen? Voor
vergaderingen als deze biedt het Museum prachtige ruimtes die beter aansluiten bij het
gezelschap.
Antwoord: Op 4 december aanstaande heeft de voorzitter een kennismakingsgesprek met de
nieuwe directeur van het Museum Vlaardingen. Daar zal dit onderwerp zeker aan bod komen.
Vraag: Waarom is gekozen om deze ALV te houden op deze locatie? De plek is te klein en is
eigenlijk niet geschikt voor een dergelijk gezelschap.
Antwoord: De gebruikelijke locatie (aula van het Groen van Prinstererlyceum) was op deze
dag niet beschikbaar. Andere locaties (waaronder het Museum Vlaardingen) vragen
doorgaans een vergoeding voor de huur van een zaal en faciliteiten. De verenging geeft aan
voorzichtig om te springen met de beschikbare financiële middelen. De volgende ALV in
maart zal weer gewoon plaatsvinden op het Groen.
Opmerking: De heer A. Ouwendijk vestigt de aandacht op de aanstaande Ken Uw Stad
cursus: een reeks van 10 avondvullende informatie-avonden over de stad Vlaardingen op
telkens een andere verrassende locatie. Kosten: € 50,-. Aanmeldingen zijn welkom.
6
Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en de gewaardeerde inbreng en sluit om
20.40 uur de vergadering. Na een korte pauze zal Frans Assenberg een lezing geven over de
Hollandia Melkfabriek.

6

Jaarverslag 2018
Het totale aantal leden met ingang van 1 januari 2018 bedroeg 1213. Gedurende het jaar 2018
meldden zich 28 nieuwe leden aan. Om verschillende redenen werd van 73 leden het
lidmaatschap beëindigd. Hierdoor werd het jaar 2018 afgesloten met 1168 leden.
Het bestuur kent sinds de Algemene Ledenvergadering van 2018 de volgende samenstelling:
Dhr. T.H. (Ted) Hartman, voorzitter
Dhr. J. (Han) van Elk, vice-voorzitter, ledenactiviteiten / redactie Jaarboek
Dhr. E. (Eric) van Rongen, secretaris / ledenadministratie / eindredacteur Tijd-Schrift
Dhr. C. (Kees) Maarleveld, penningmeester
Dhr. A.W.J. (Arnold) Andriessen, 2e penningmeester
Dhr. M.M. (Michel) Carree, lid
Mevrouw M. (Tineke) van der Hoek lid, notuliste.
De 51e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 27 maart 2018 in de aula van het
Lentiz / Groen van Prinstererlyceum aan de Rotterdamseweg.
De heer Hartman gaf aan dat hij na een inwerkperiode van een half jaar het voorzitterschap
heeft overgenomen van de heer Van Elk. Tijdens de vergadering waren reglementair
aftredend de heren J. van Elk en E. van Rongen. Beide stelden zich herkiesbaar en werden
door de vergadering met applaus herkozen. Een verslag van de vergadering staat elders in
deze jaarstukken.
De 52e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 27 november 2018 in het clubgebouw
van Honkbalvereniging S.C. Vlaardingen aan de Zwaluwenlaan.
Op deze vergadering werden de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement besproken en
goedgekeurd. Het bestuur stelde tevens voor om de contributie voor alle leden vast te stellen
op € 22,50 (nu was dat € 17,50 voor leden in Vlaardingen en Maassluis en € 25,00 voor leden
daarbuiten). Alle leden krijgen Tijd-Schrift en het Historisch Jaarboek voortaan per post
toegestuurd.
Het bestuur kwam in 2018 vijf maal in vergadering bijeen. De meeste communicatie binnen
het bestuur vindt plaats via email. De samenwerking binnen het bestuur is goed.
In 2018 mocht de vereniging 28 nieuwe leden verwelkomen. Dat zijn er helaas minder dan in
voorgaande jaren. Omdat er in totaal 73 leden werden uitgeschreven, liep het totaal aantal
leden wat sterker terug dan in voorgaande jaren. Het bestuur, de redacties van Tijd-Schrift en
het Historisch Jaarboek en de werkgroep Ledenactiviteiten hebben er alles aan gedaan om ook
in 2018 weer mooie zaken aan de leden te blijven aanbieden.
Een deel van de uitschrijvingen betrof leden die hun contributie over 2017, ook na diverse
herinneringen, niet hadden voldaan. Dat is erg jammer, maar niet te vermijden. Ook in 2018
speelde dit probleem en kostte dat het bestuur energie en onnodige kosten, door het versturen
van betalingsherinneringen en het nabezorgen van publicaties. Wat wel verheugend is, is dat
ook in 2018 diverse leden bij hun contributie een mooi extra bedrag overgemaakt hebben,
hartelijk dank daarvoor!
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Bestuursactiviteiten
Op verschillende activiteiten in de stad was de HVV present met een boekenkraam.
Bijgewoond werden diverse boekpresentaties, Erfgoedbijeenkomsten, Open Monumentendag,
bijeenkomsten over de Touwbaan en bijeenkomsten van het Museum Vlaardingen en de
Vrienden van het Museum Vlaardingen.
Regelmatig kwamen er via de twee websites van de HVV (www.hvv-vlaardingen.nl) en
(www.begraafplaatsplaatsemaus.nl) vragen en opmerkingen. Deze werden zoveel mogelijk
zelf beantwoord of doorgespeeld naar het Stadsarchief. Daarnaast beheert de HVV de website
www.omvla.nl. Dit is een digitaal oorlogsmonument waarop alle personen staan vermeld die
in Vlaardingen zijn geboren of destijds woonachtig waren, en die in of na de Tweede
Wereldoorlog als gevolg van oorlogshandelingen zijn overleden. Op Begraafplaats Emaus is
een paneel geplaatst waarop aandacht wordt gegeven aan dit digitale monument.
Stad en Monument / Gemeentelijk Monumenten overleg
Elk kwartaal wordt overleg gevoerd tussen de HVV en de Gemeente over het Vlaardings
erfgoed. Namens de HVV zijn daar bij aanwezig de voorzitter Ted Hartman en mevrouw
Anneke Maat-Grijsen. De Gemeente Vlaardingen is vertegenwoordigd door de nieuwe
beleidsmedewerker monumenten van de gemeente, Marloes Veringa. Zoals gebruikelijk zijn
ook in 2018 tijdens dat overleg weer veel objecten aan de orde gekomen. De HVV blijft zich
daarnaast ook voortdurend op andere wijzen actief inzetten voor het behoud van ons erfgoed.
Commissies
Ook in 2018 is er door veel vrijwilligers weer veel werk verzet voor de HVV. De redacties
van Tijd-Schrift en het Historisch Jaarboek hebben weer boeiende publicaties weten te maken
en de commissie Ledenactiviteiten zorgde in het winterseizoen voor interessante lezingen. De
jaarlijkse excursie in de zomer kon dit jaar geen doorgang vinden, maar voor 2019 wordt er al
weer druk naar een leuke bestemming gezocht. Daarnaast waren er natuurlijk weer de zeer
gewaardeerde inspanningen van de vele vrijwilligers die door weer en wind de publicaties
bezorgden. Dat bezorgsysteem heeft jarenlang goed gefunctioneerd, maar de laatste tijd werd
het steeds lastiger om voldoende bezorgers te krijgen en kwam er steeds meer op de schouders
van het bestuur te liggen. Dat was geen werkbare situatie meer, en daarom heeft het bestuur
besloten om alle publicaties voortaan per post te laten bezorgen. Onze welgemeende en
bijzonder grote dank gaat uit naar allen die, soms vele jaren, belangeloos vrijwilligerswerk
voor de HVV hebben gedaan.
Publicaties
Tijd-Schrift
De redactie van Tijd-Schrift, bestaande uit Eric van Rongen (eindredacteur), Gera van der
Weijden, Klaas Bloem, Michel Carree en Frank Wittkampf, heeft in 2017 weer vier fraaie
Tijd-Schriften (nummers 147 t/m 150) gerealiseerd met interessante artikelen. Ter
gelegenheid van de 150e editie is Tijd-Schrift in een nieuw, moderner jasje gestoken,
waarvoor onze dank uitgaat naar de vormgever, Klaas Bloem.
Jaarboek
Op 28 november verscheen de 42e uitgave van het Historisch Jaarboek Vlaardingen. De eerste
directeur van de Vrije Academie, Jules Breeman, kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door
voorzitter Ted Hartman.
De redactie Jaarboek bestaat uit Ellen Boonstra-de Jong (coördinator), Han van Elk, Jan van
Hemert, Hans Mathijssen, Arie Stolk en Gera van der Weijden.
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Ledenactiviteiten
Lezingen
In 2018 werden vier lezingen gehouden. De onderwerpen waren Het Tapijt van Vlaardingen
(Lia ter Poorten en Annette van der Mast, 27 maart), De Slag bij Vlaardingen 1018: toen en
nu - actie en organisatie (Kees Nieuwenhuisen, 24 april), Rederij Pot (Henk Brobbel, 23
oktober) en De melkfabriek Hollandia (Frans Assenberg, 27 november).
Excursie
Samen met kanovereniging Natsec en de Fluisterboot ‘Andante’ organiseerde de HVV een
tocht langs ‘Verdwenen Molens’ (21 april).
De commissie Ledenactiviteiten, die de lezingen en excursies verzorgt, bestaat uit Ernst
Lohmann (coördinator), Han van Elk, Tineke van der Hoek, Arie Stolk en Els van Dijk.
Werkgroep begraafplaats Emaus
De werkgroep was in 2017 niet meer actief, maar begravingen en bijzettingen worden wel
bijgehouden, om die na een jaar op de website te plaatsen. Nieuwsfeiten zullen ook op de
website bijgehouden worden. Het bestuur heeft in Guus de Ruiter een opvolger gevonden van
Wout den Breems.
Websites
De drie websites van de vereniging mogen zich constant verheugen in een groot aantal
bezoekers. Via deze websites geven zich regelmatig belangstellenden op als lid. Hier vindt u
ook informatie over de vereniging, over onze publicaties en over allerlei zaken waarbij de
HVV betrokken is. De websites worden beheerd door Eric van Rongen en Guus de Ruiter.
Er worden vanaf de website regelmatig foto’s gehaald en op social media geplaatst. Dat is
prima, mits de bron wordt vermeld.
Tot slot
Na het extra drukke jubileumjaar was 2018 wat rustiger. Toch is er ook nu weer veel werk
verzet en mogen we terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar. Heel veel dank gaat uit naar
allen die zich inzetten voor onze Historische Vereniging Vlaardingen!
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Van de penningmeester

Beste leden van de HVV,
Om maar direct met de deur in huis te vallen: 2018 was een duur jaar voor de vereniging!
Een grote kostenpost was de vervanging van de ANWB-tekstborden op de monumentale
panden in onze stad. Eind december 2018 is een aanvang gemaakt met het vervangen van de
diverse borden en medio voorjaar 2019 zal alles weer voor minimaal 25 jaar aan de gevels
hangen. Met de aankoop van de tekstborden in 2018 was oorspronkelijk een bedrag gemoeid
van maar liefst € 18.429,52. Gelukkig was de ANWB bereid om onder strenge voorwaarden
ons een subsidie van 50% te verlenen, waarmee het aankoopbedrag van de borden kon
worden teruggebracht tot € 9.214,76. Uiteraard nog een aanzienlijke uitgave, maar er kwam
nog wel het e.e.a. terug. Van enkele gemeentelijke afdelingen en pandeigenaren ontvingen we
bij elkaar een bedrag van € 3.608,08 en in de bestemmingsreserve stond nog de, als
jubileumkado van de gemeente Vlaardingen in 2017 ontvangen, € 2.500,00. Hiermee kon de
totale uitgave voor de borden worden teruggebracht tot € 3.114,47, incl. de aanschaf van een
betonboortje van slechts € 7,79. Het ophangen is/wordt geheel in eigen beheer uitgevoerd.
Een andere in het oog springende uitgave is het Jaarboek 2018. De kosten daarvoor vielen
mede hoger uit door het per post verzenden voor een bedrag van € 3.926,28. Bedenk daarbij
dat deze uitgaven nog gekoppeld zijn aan de oude contributiegrondslag van 2018.
Ook de uitgaven voor Bestuur en secretariaat waren hoger dan gebruikelijk. De op 27
november 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering had ook zo zijn prijskaartje. Alleen al
het drukken van de agenda en voorstellen voor wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk
reglement kostte € 1113,00. Alhoewel marginaal, zit in de uitgaven ook de aanschaf van €
166,00 aan postzegels. Deze zijn ingekocht omdat PostNL de postzegel in 2019 heeft
verhoogd met 14%.
Al met al zorgen de uitgaven over 2018 voor een exploitatietekort van € 10.954,00. Met aftrek
van de € 2500,00 aangesproken bestemmingsreserve is het Kapitaal verminderd met €
8.436,00.
Tegenover de uitgaven staan gelukkig ook nog inkomsten. Hoewel zij helaas de uitgaven niet
overstijgen, wil ik ze toch wel even noemen. Aan contributie en bijdrage portokosten
ontvingen we € 22.245,00 en aan donaties voor het Jaarboek € 750,00. Ik wil dan ook graag
van de gelegenheid gebruik maken om de gulle gevers weer te bedanken voor hun bijdrage.
Maar ook aan donaties en schenkingen kwam een aanzienlijk bedrag binnen. Aan extra
contributie gaf u € 1.358,50. Een lid doneerde € 750,00! Ook de inmiddels ontbonden
Wijkvereniging Hoevenbuurt doneerde € 1000,00. Allen heel hartelijk dank om deze mooie
bedragen te gunnen aan onze vereniging. Naast deze inkomsten is ook nog aan verkoop van
boeken een bedrag van € 1954,00 opgehaald, aan advertentieopbrengsten in Tijd-Schrift en op
de website € 960,00 en aan sponsoring van de website nog een € 120,00.

10

Zoals bekend, is door de leden op de ALV van 27 november jl. onder meer goedkeuring
gegeven aan het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen tot een voor alle leden
geldend bedrag van € 22,50. De intentie is om wat betreft de vaste lasten blijvend
kostendekkend te opereren. Lastenverzwaring door hogere btw tarieven en indexverhogingen
van posttarieven alsmede volledige distributie van onze publicaties per post, liggen hier aan
ten grondslag. Verder doet het bestuur zijn best om de lasten nog meer te beteugelen. Een
punt van aandacht zijn de kosten voor de huur van de opslag. Het doel is uiteraard om
aantasting van het vermogen te beperken en nog beter, te voorkomen.
Rest mij te melden dat ik mijn penningmeesterschap na 6 jaren ga beëindigen. Ik wens de
door het bestuur voorgedragen penningmeester vanaf deze plek alvast veel succes in zijn
functie. Er staat een goede opvolger klaar en ik wens hem dezelfde goede en prettige
samenwerking met het bestuur als ik in de afgelopen 6 jaar heb mogen ondervinden. Het gaat
u allen goed en veel voorspoed gewenst voor u als lid alsmede voor de HVV.
Met vriendelijke groet,
Kees Maarleveld
Penningmeester
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Staat van Baten en Lasten 2017 en 2018, en Begroting 2018 en 2019

Balans per 31 december 2017 en 2018

Bedragen afgerond op hele euro's

Bedragen afgerond op hele euro's

BATEN
Contributie
Bijdrage verzendkosten
CONTRIBUTIES/VERZENDKOSTEN TOTAAL
DONATIES
Donaties Jaarboek
Donaties en schenkingen
DONATIES/SCHENKINGEN TOTAAL

Werkelijk
2017
2018
21.751
20.525
1.524
1.720
23.275
22.245

Begroot
2018
2019
22.000
25.875
1.650
300
23.650
26.175

900
3.562
4.462

750
3.126
3.876

1.000
3.000
4.000

750
2.000
2.750

OVERIGE BATEN
Advertentieopbrengsten Tijd-Schrift en website HVV
Boek IB
Jubileum 50 jaar
Onderhoud borden monumenten (incl. bijdrage gemeente)
Ontvangsten excursie (Voorheen jaarlijkse busreis)
Rente
Sponsoring fonds Emaus (Begraafpl. Emaus)
Sponsoring website Emaus en HVV
Verkoop diversen (Boekentafel en Internet)
Verkoop Jaarboek (Lopend jaar)
Verkoop Tijd-Schrift (Lopend jaar)
OVERIGE BATEN TOTAAL

1.252
1.514
3.054
2.500
1.610
60
120
80
1.247
374
0
11.811

960
0
0
3.608
0
13
0
120
1.954
0
0
6.655

1.300
0
0
0
0
50
100
100
750
30
400
2.730

1.000
0
0
0
0
10
0
120
850
250
0
2.230

BATEN TOTAAL

39.548

32.775

30.380

31.155

LASTEN
Digitaliseren periodieke publicaties t.b.v. site
Excursie (Voorheen jaarlijkse busreis)
Gift Museum Vlaardingen (3 van 3)
Jaarboek
Jubileum 50 jaar
Lezingen
Onderhoud borden monumenten (incl. bijdrage gemeente)
Restauratie uit fonds Emaus (Begraafpl. Emaus)
Tijd-Schrift
Vopakboek
Website Emaus en HVV
LASTEN ACTIVITEITEN TOTAAL

0
2.042
1.000
12.661
9.309
190
0
508
12.873
264
188
39.035

0
0
0
14.637
0
305
9.223
18
12.783
0
169
37.135

1.100
0
0
10.000
0
250
6.500
250
12.500
0
200
30.800

0
0
0
13.000
0
600
0
100
12.000
0
180
25.880

1.881
2.266
1.426
32
5.605

2.465
2.326
1.720
82
6.594

1.200
2.300
1.200
100
4.800

1.275
2.400
1.500
100
5.275

BATEN TOTAAL
LASTEN TOTAAL

39.548
44.640

32.775
43.729

30.380
35.600

31.155
31.155

RESULTAAT

-5.092

-10.954

-5.220

0

ORGANISATIEKOSTEN
Bestuur, secretariaat
Huur archiefruimten
Incasso contributies en ledenadministratie/bankkosten
Lidmaaatschappen en donaties
ORGANISATIEKOSTEN TOTAAL

BEZITTINGEN
Kas
ING Betaalrekening
ING Spaarrekening
GELDMIDDELEN TOTAAL
Depot ING
Nog te ontvangen advertentie website
Nog te ontvangen contributies
Nog te ontvangen diverse verkoop
Nog te ontvangen extra contributie
Nog te ontvangen portokosten
Nog te ontvangen rente
OVERIGE VORDERINGEN/BEZITTINGEN TOTAAL
BEZITTINGEN TOTAAL

31-12-2017
84
2.116
61.580
63.780

31-12-2018
69
518
51.140
51.727

77
212
53
0
0
8
60
410

77
12
53
659
1
0
13
815

64.190

52.542

Het 'eigenvermogen' is de som 'schulden' + 'kapitaal' + 'totaal van de bestemmingsreserves.
Onder 'kapitaal' is de 'algemene reserve' ondergebracht. Het resultaat van de exploiwordt zo nodig verdeeld over de 'bestemmingsreserves' en het restant vloeit naar
kapitaal'. De term 'algemene reserve' zal nu alleen nog 'kapitaal' zijn.

SCHULDEN
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen donaties
Vooruit ontvangen portokosten
Vooruit ontvangen contributies
SCHULDEN TOTAAL
KAPITAAL

31-12-2017
836
18
8
210
1.072
53.203

31-12-2018
105
65
0
208
378
-8.436

44.767

Van Staat

Overzicht bestemmingsreserves
Bordjes ANWB
Fonds Begraafplaats Emaus
Historische publicaties
TOTAAL
SCHULDEN + EIGENVERMOGEN TOTAAL

31-12-2017
2.500
2.997
4.418
9.915
64.190

Baten en lasten

-2.500
-18
0
-2.518

31-12-2018
0
2.979
4.418
7.397
52.542

