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Begroting Werkelijk Begroting

2022 2021 2021

Inkomsten

Ontvangen contributies en donaties 12000 12048 12500

Vriendenkring 2950 2950 2950

Subsidie gemeente Alblasserdam 1480 1480 1480

Subsidie gemeente Molenlanden 2000 920 920

Tentoonstellingen en OMD N-L 0 0 0

Tentoonstellingen en OMD A'dam 0 0 0

Verkoop boeken en cd's 150 505 200

Diversen 200 2053 200

Totaal inkomsten 18780 19956 18250

Uitgaven

Tentoonstellingen en OMD N-L 100 100 0

Tentoonstellingen en OMD A'dam 450 534 200

Bibliotheek en (Beeld)archief 300 311 300

Lezingen inclusief zaalhuur 500 560 200

Kwartaalbladen 3900 * 3703 3000

Verzendkosten kwartaalbladen 1400 1350 1400

Abonnementen 150 147 150

Huisvesting 9500 9564 9500

Verzekeringen 250 222 200

Computers en presentatiemateriaal 400 562 750

Secretariaat & administratie 1000 1353 700

Website HVWA 400 351 400

Website Klaroen 100 102 100

Internet Cortgene 3 600 491 600

Bankkosten 225 219 200

Algemene kosten 500 933 500

Activiteit t.b.v. vrijwilligers 500 131 1000

Totaal uitgaven 20275 20633 19200

Resultaat -1495 -677 -950

* Het bedrag is gebaseerd op een maandhuur van 695 euro voor Cortgene 3. Omdat de hypotheek voor het

pand nu is afgelost kan dit bedrag omlaag. Over de hoogte ervan is nog geen besluit genomen.



Historische Vereniging West-Alblasserwaard

Balans per 31-12-2021 31-12-2020

debet credit debet credit

Inventaris 1100 445

Presentatie-apparatuur 0 364

Tentoonstellingsborden 960 1200

Rabobank 1721 1982

Rabobank spaarrekening 101500 209500

Te ontvangen overige posten 2272 100

Vooruitbetaalde posten 120 120

Kapitaal 12204 11219

Erfenis mevr. Dullemeijer tgv HVWA 90000 90000

Fonds automatisering 5109 10000

Erfenis mevr. Dullemeijer tgv St. OHK 0 100000

Reserve tentoonstellingen Alblasserdam 937 1200

Te betalen kosten 25 83

Vooruitontvangen contributies 75 224

Resultaat uit reguliere activiteiten 677 verlies 985 winst

Totaal 108350 108350 213711 213711

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vaste activa - Inventaris

Saldo per 1-1-2021 445

Vloerbedekking keuken 1200

Afschrijving inventaris -365

Afschrijving vloerbedekking keuken -180

Boekwaarde per 31-12-2021 1100

Vaste activa - Tentoonstellingsborden

Saldo per 1-1-2021 1200

Afschrijving -240

Boekwaarde per 31-12-2021 960

Te ontvangen overige posten

Vergoeding Erfgoedcommissie Alblasserdam 1872

Vriendenbijdrage (4x) 400

Saldo per 31-12-2021 2272

Erfenis mevrouw Dullemeijer

Gereserveerd voor Historische Vereniging West-Alblasserwaard

Een deel is bestemd voor molen Souburgh 90000

Erfenis mevrouw Dullemeijer per 1-1-2021 100000

Overgemaakt naar Stichting Oudheidkamer voor aflossen hypotheek CG3 -100000

Saldo per 31-12-2021 0
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Resultatenrekening Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd

2021 2021 2020

Inkomsten

Ontvangen contributies/donaties 12048 12500 12384

Vriendenkring 2950 2950 3050

Subsidie gemeente Alblasserdam 1480 1480 1480

Subsidie gemeente Molenlanden 920 920 920

Tentoonstellingen en OMD N-L 0 0 0

Tentoonstellingen en OMD A'dam 0 0 0

Verkoop boeken en cd's 505 200 1200

Verhuur Oudheidkamer 0 0 578

Diversen 2053 200 227

Totaal inkomsten 19956 18250 19839

Uitgaven

Tentoonstellingen en OMD N-L 100 0 0

Tentoonstellingen en OMD A'dam 534 200 314

Bibliotheek en (Beeld)archief 311 300 277

Lezingen inclusief zaalhuur 560 200 398

Kwartaalbladen 3703 3000 2890

Verzendkosten Kwartaalbladen 1350 1400 1365

Abonnementen 147 150 137

Huisvestingskosten 9564 9500 9469

Verzekeringen 222 200 194

Computers en presentatiemateriaal 562 750 747

Secretariaat en administratie 1353 700 655

Website HVWA 351 400 231

Website Klaroenen 102 100 1002

Internet Cortgene 3 491 600 0

Bankkosten 219 200 175

Algemene kosten 933 500 1000

Viering jubileum 131 1000 0

Totaal uitgaven 20633 19200 18854

Resultaat uit reguliere activiteiten -677 -950 985

Buitengewone baten (erfenis) 0 200000

Resultaat 2021 -677 -950 200985
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Toelichting op de resultatenrekening 2021

Inkomsten

De post Diversen is 1,853 hoger dan begroot. Dit is te danken aan de niet voorziene

vergoeding (1.872 euro) van de Erfgoedcommissie Alblasserdam.

Uitgaven

Op het moment dat de begroting 2021 werd opgesteld was nog niet bekend of er

door de coronacrisis lezingen gehouden kunnen worden. Vandaar de wat voorzichtige

kostenraming van 200 euro. De uitnodiging voor de lezing van de heer Bram

Belder is aan een aantal leden per post verzonden. De mededeling dat deze 

geen doorgang konden vinden is eveneens per post verstuurd. Dit heeft geresulteerd in

een overschrijding van het begrote bedrag van 360 euro.

De kosten voor de Kwartaalbladen zijn 703 euro hoger dan begroot. Dit is toe te

schrijven aan twee fullcolor pagina's in blad 2021-3 en een prijsverhoging in verband

met duurdere materialen met ingang van blad 2021-4.

Ook de post Secretariaat en administratie werd fors overschreden (653 euro). Dit is

onder andere toe te schrijven een de schriftelijke uitnodiging en annulering van de 

jaarvergadering. Ook werd meer geld besteed aan cartridges, papier en enveloppen.

De overschrijding van de post Algemene kosten (ten opzichte van de begroting) met

433 euro kan worden toegeschreven aan de vergoeding voor de bordjes van Ruud Boele

en mevrouw Lies Dullemijer op het monument De Vier Windstreken op de rotonde van

de Plantageweg (250 euro) en de nodige boeketten bloemen voor zieke, jubilerende en

vertrekkende vrijwilligers.



   JAARVERSLAG 2021 
 
 
VAN VICEVOORZITTER TIEDE VAN BOCKEL 
Net als in het vorige jaarverslag moeten we ook nu beginnen met het Corona virus. Een virus dat 
wereldwijd voor ellende heeft gezorgd. Naast de vele doden en zieken die het virus veroorzaakte was 
er ook een blokkade op heel veel activiteiten. De regering probeerde steeds om de juiste 
maatregelen te nemen maar mede doordat mensen zich er niet aan hielden bleef het lastig 
activiteiten te organiseren. Dit gold ook voor onze vereniging met als gevolg ook in dit verslagjaar 
geen ledenvergadering, geen lezingen enz.  
Gelukkig hebben de redactie van het Kwartaalblad, de werkgroep tentoonstellingen, de werkgroep 
dorpsbehoud en anderen hun taken gedaan. Op zeer beperkte schaal was (soms) Cortgene 3 op 
zaterdag open, maar voorzichtigheid was toch het motto om het onzichtbare virus de baas te 
worden. Naar we hopen zal er in 2022 meer ruimte komen om als vereniging écht te functioneren. 
 
FINANCIËN 
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van 677 euro. Het was een bijzonder jaar 
met een afgeblazen jaarvergadering en lezingen die geen doorgang konden vinden. Voor de 
uitnodigingen daarvoor zijn extra portokosten gemaakt. Zie hiervoor de toelichting op de Winst- en 
Verliesrekening 2021. 
Zoals bekend is de penningmeester ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Het was mooi 
om te ervaren dat steeds meer mensen het leuk vinden om voor de periode van een jaar een 
lidmaatschap van onze vereniging cadeau te geven. Na dit jaar krijgt de ontvangen een brief met het 
voorstel om het cadeaulidmaatschap om te zetten in een regulier lidmaatschap.  
 
PLUS BOEK 
Nadat in 2020 we in Alblasserdam werden benaderd door supermarkt PLUS met het verzoek een 
boek samen te stellen met plaatjes van Alblasserdam kwam er in 2021 een vervolg. We werden 
benaderd door de PLUS vestiging in Nieuw Lekkerland die met hetzelfde idee kwam en ons verzocht 
om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een Lekkerlandse uitgave. Door onze 
secretaris is de handschoen opgepakt en er werd opnieuw een monnikenklus geleverd. In april 2022 
zal het boek uitkomen. Opnieuw positieve publiciteit voor onze vereniging!  
 
LEGAAT 
In het jaarverslag 2020 konden we melding maken van een legaat dat we als vereniging hadden 
ontvangen van mevrouw Lies Dullemeijer. Door het bestuur is besloten om via onze Stichting 
Oudheidkamer Alblasserdam de helft van het bedrag aan te wenden voor aflossing van een nog 
bestaande hypotheek op ons gebouw. Dat is in 2021 geregeld. Daarnaast was er op verzoek van 
mevrouw Dullemeijer contact met de SIMAV die eveneens met een legaat was bedacht. Doel was om 
een gedeelte van het legaat te besteden aan een gezamenlijk project. Overleg heeft erin geresulteerd 
dat onze vereniging samen met de SIMAV molen Souburgh (eigendom van SIMAV) aantrekkelijk gaat 
maken voor bezoekers. We hopen dat we dit project in 2022 kunnen realiseren. Daarbij is er ook 
overleg met de gemeente die eigenaar is van de toegangsweg. Ook willen we proberen nog een 
stukje grond rond de molen aan te schaffen. 
 
 



STICHTING PUBLICATIES 
In maart werd door de stichting een boek uitgegeven. Het was een bijzonder boek met de titel SMIT-
M.A.N. dieselmotoren. Het boek is geschreven door Henk van Beest, oud-medewerker van J&K Smit 
machinefabriek in Kinderdijk. Er bleek in binnen- en buitenland van vele kanten belangstelling voor te 
zijn. Om die reden is het boek een aantal malen bijgedrukt. 
 
 
STICHTING OUDHEIDKAMER 
De Stichting Oudheidkamer heeft in 2021 de nog bestaande hypotheek van bijna 100.000 euro 
afgelost met behulp van het legaat van mevrouw Dullemeijer. Hierdoor rusten er geen schulden 
meer op ons pand. Natuurlijk zijn er wel de kosten als onderhoud, energie, verzekeringen enz. Deze 
kosten worden gedekt uit de huurinkomsten die worden ontvangen van de HVWA en de 
Wereldwinkel. De Wereldwinkel heeft door het coronavirus ook een moeilijk jaar achter de rug. 
Grotendeels moest de winkel gesloten blijven. Daardoor is er onzekerheid over de huur in de 
toekomst. De stichting heeft regelmatig contact met de Wereldwinkel over de voortzetting van het 
huurcontract. 
Het pand is gelukkig in goede staat en kleine reparaties worden door onze vrijwilligers uitgevoerd. 
Wel zijn er zorgen over de duurzaamheid van het pand en daarbij van de kachel. Nagedacht wordt 
binnen de stichting hoe we historische panden toch duurzaam zouden kunnen maken. Dat is nog niet 
zo gemakkelijk, maar wel een opgave voor de toekomst. 
 
KWARTAALBLAD 
Ook in 2021 werd door de redactie gewerkt aan de inhoud en vormgeving van de vier Kwartaal-
bladen, die onze vereniging op een mooie manier op de kaart zetten. Barry Ouweneel ging door met 
haar geweldige serie over het welvaartsrapport van Alblasserdam. Regelmatig krijgt de redactie 
lovende reacties op het blad dat kan worden gezien als een belangrijk communicatiemiddel met de 
leden.   
 
WERKGROEPEN 
 Ook in 2021 werden er weer tentoonstellingen verzorgd door onze Werkgroep Tentoonstellingen. 
De volgende tentoonstellingen werden in De Rederij geplaatst : Verbouwing voormalig gemeentehuis 
en Hulpdiensten in Alblasserdam.  Bij de werkgroep zijn er wel zorgen over de plek in het voormalige 
gemeentehuis. Weggestopt in een hoekje en daardoor niet echt zichtbaar voor bezoekers. Ook de 
vaste plek in de Alblashof (Waardenburgh) konden we niet meer gebruiken. In 2022 gaan we op zoek 
naar een betere mogelijkheid om het geweldige werk van de werkgroep over de historie van 
Alblasserdam een goede plek te geven. 
De Werkgroep Dorpsbehoud blijft actief de plannen in Alblasserdam volgen. Dit blijkt nodig te zijn 
om tijdig te kunnen bijsturen waar dit mogelijk is. Ook onze plek in de plaatselijke Erfgoedcommissie 
is daarbij van belang. Bert de Haan maakt daar als enige echte Alblasserdammer deel van uit. 
De Werkgroep Collectiebeheer ontvangt regelmatig nieuwe schenkingen en houdt deze bij in haar 
digitale bestand. De inhoud van de vitrinekasten voor het raam in de Oudheidkamer wordt  
regelmatig ‘ververst’. In 2022 wordt verder nagedacht over hoe we de zichtbaarheid ervan kunnen 
vergroten.  
 
DIVERSEN. 
Op zaterdag 18 september 2021 hebben we als vereniging op het kunstwerk De vier wieken plaatjes 
bevestigd met de namen van onze overleden voorzitter Ruud Boele en mevrouw Dullemeijer 
vanwege hun grote verdiensten voor onze vereniging. De bijeenkomst werd bijgewoond door de 
familie van Ruud én burgemeester Paans. Laatstgenoemde hield voorafgaand aan de bevestiging van 
de plaatjes een toespraak. De betekenis van het kunstwerk werd nog uitgelegd door de kunstenaar 
Roel Teeuwen. Het werd een bijzondere bijeenkomst. 
   


