Jaarverslag en
Jaarrekening 2019
Naams- en statutenwijziging
In 2018 heeft de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten-Rozenburg besloten zijn naam te
veranderen in ‘Stichting Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten’. Deze naamswijziging
is aangegrepen om tegelijk de bestaande statuten te actualiseren. De gewijzigde statuten zijn
op 8 maart 2019 notarieel vastgelegd door Notaris Moerland te Brielle. Vanaf dat moment is
de naamswijziging van de stichting formeel van kracht. De wijzigingen zijn vervolgens
doorgevoerd in het register van de Kamer van Koophandel.
De stichting is administratief gevestigd in Brielle, op het adres van het Streekarchief. Met het
Streekarchief is een overeenkomst afgesloten op basis waarvan de Vrienden het postadres
van het Streekarchief mogen gebruiken.

Bestuurssamenstelling en -beleid
Het bestuur heeft twee keer vergaderd. In de loop van het bestuursjaar is mevr. Claudia
Langendoen tot het bestuur toegetreden. Ze vervult de functie van lid. Het bestuur heeft een
Beleidsplan 2019 – 2023 vastgesteld, waarin is aangegeven op welke manier de Vrienden hun
doelstelling trachten te verwezenlijken in de komende jaren.

Donateurs
Met ingang van 2019 is het nieuwe donateurbeleid van kracht. Naast particulieren kunnen
ook bedrijven donateur worden. In 2019 is hier nog geen concrete invulling aan gegeven. De
Vrienden zijn het jaar begonnen met 99 particuliere donateurs. In de loop van het jaar
hebben 6 mensen aangegeven hun donateurschap te willen beëindigen. Van 5 donateurs is
na drie schriftelijke verzoeken geen donatie ontvangen. Deze donateurs zijn van de
donateurlijst geschrapt. De Archievendag heeft 11 nieuwe donateurs opgeleverd. Per saldo
waren er op 31 december evenveel donateurs als aan het begin van het jaar: 99.

Promotionele activiteiten


Tijdens de drukbezochte Archievendag op zaterdag 11 oktober 2019 hebben de
Vrienden hebben zich voor het eerst onder hun nieuwe naam aan het publiek
gepresenteerd.



De Vrienden hebben een folder uitgegeven waarin aandacht gegeven wordt aan het
werk van de Vrienden. Geïnteresseerden kunnen zich met een antwoordkaart
aanmelden als donateur. De folder is voor het eerst gebruikt op de Archievendag. Via
deze weg heeft een aantal nieuwe donateurs zich aangemeld.



De Vrienden hebben een eigen pagina gekregen op de website van het Streekarchief:
www.streekarchiefvp.nl/vrienden. Deze website geeft alle relevante informatie over
het werk van de Vrienden. Ook staat er een overzicht van de publicaties die in de loop
der tijd zijn verschenen. Het is de bedoeling om deze publicaties op termijn en na
toestemming van de betreffende auteurs te digitaliseren en te ontsluiten.



Op 14 december vond de boekpresentatie plaats van het boek “Een arm Zeedorpken.
Het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal”, geschreven door Nico de Vries. De
Vrienden hebben dit boek uitgegeven in samenwerking met het Streekarchief.
Burgemeester Gregor Rensen ontving in de Martinuskerk te Zwartewaal het eerste
exemplaar uit handen van Streekarchivaris Aart van der Houwen. De donateurs van de
Vrienden waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Dankzij een actieve
fondsenwerving, kon het boek voor een laag bedrag worden aangeboden aan de
donateurs. De oplage van 500 exemplaren is inmiddels grotendeels uitverkocht.

Financiën
De vrienden ontvangen geen structurele subsidies. Wel is er een aantal bijdragen ontvangen
voor bovengenoemde boekpublicatie, namelijk van de Gemeente Brielle, het Streekarchief,
het Historisch Museum Den Briel, ABB Bouw en Bilfinger Industrial Services. Bij wijze van
subsidie heeft Moerland Notaris uit Brielle geen kosten in rekening gebracht voor de notariële
vastlegging van onze naamswijziging en de nieuwe statuten. De jaarrekening van 2019 is
hieronder aangegeven. Let op: het negatieve saldo wordt veroorzaakt door de
boekpublicaties: de uitgaven (druk e.d.) zijn in 2019 geboekt, maar de toegezegde subsidies
en de inkomsten door verkoop van het boek, vallen in het boekjaar 2020.

Stichting Vrienden van het
Streekarchief Voorne-Putten
Jaarrekening 2019
INKOMSTEN
Bijdragen aan activiteiten
Donaties
Kruisposten
Overig
Publicaties
Verkoop publicaties
Rente
TOTAAL

€ 0,00
€ 960,00
€ 7.010,00
€ 0,00
€ 3.402,93
€ 0,00
€ 5,71
€ 11.378,64

UITGAVEN
Bestuur en Administratie
Kruisposten
Lezingen
Nieuwsbrief
Publicaties
Boeken, DVD´s etc
Tentoonstellingen
TOTAAL

€ 964,95
€ 7.010,00
€ 273,17
€ 0,00
€ 7.305,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.553,72

Jaarsaldo:

-€ 4.175,08

BALANS
Beginsaldo

€ 26.402,36

Inkomsten
Uitgaven
Eindsaldo

€ 11.378,64
€ 15.553,72
€ 22.227,28

Openstaande kruisposten
Banksaldo

€ 0,00
€ 22.227,28

