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Jaarverslag en Jaarrekening 2020 
 

Het jaar 2020 gaat voor veel mensen de geschiedenisboeken in als een vreemd jaar. De 

gevolgen van de Covid19-pandemie waren voor iedereen merkbaar: het sociale leven kwam 

hortend en stotend tot stilstand, bijeenkomsten konden geen doorgang vinden en excursies of 

symposia moesten worden geannuleerd. Ook de Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten 

hadden met deze werkelijkheid te maken. Ondanks alle beperkingen kunnen de Vrienden 

echter terugkijken op een succesvol jaar. Dit jaarverslag zal weinig aandacht besteden aan de 

zaken die niet konden doorgaan, maar benoemt vooral alle activiteiten die wel zijn uitgevoerd. 

Met deze positieve blik willen we ook het komende jaar in gaan.  

 

Bestuurssamenstelling en -beleid 
 

Het zeskoppige bestuur, bestaande uit Nico de Vries (voorzitter), Frans Moerland (secretaris), 

Jeroen Willemsen (penningmeester), Leni van der Linden‐de Snaijer, Riet de Leeuw van 

Weenen‐van der Hoek en Claudia Langendoen heeft in 2020 geen fysieke vergaderingen 

kunnen houden. Alle Vriendenzaken werden afgestemd via de mail, de telefoon, of in 

bijeenkomsten met twee à drie personen. Ook de contacten met medewerkers van het 

Streekarchief verliepen via e-mail of in klein comité. Het Beleidsplan 2019 – 2023 was voor 

het bestuur van de Vrienden een belangrijke leidraad bij alle werkzaamheden. 

 

Activiteiten 
 

Het bestuur heeft in het kader van 75 jaar vrijheid een mini-symposium georganiseerd met de 

titel “De vele gezichten van de vrijheid”. Vijf sprekers waren bereid gevonden om een korte 

lezing te geven. Burgemeester Peter de Jong van Westvoorne zou het eerste exemplaar van 

de publicatie “Wolga-Tataren op Voorne”, die dankzij financiële bijdragen van de gemeente 

Westvoorne en het Streekarchief mogelijk is gemaakt, in ontvangst nemen. Historyland stelde 

een presentatieruimte ter beschikking. Helaas kon het symposium, dat op 21 maart 2020 

gehouden zou worden, niet doorgaan vanwege Corona. Meer dan 50 belangstellenden 

hadden zich inmiddels aangemeld. Het bestuur is van plan om, zodra de situatie dat toelaat, 

het symposium in 2021 alsnog te organiseren. 
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Publicaties 
 

De nieuwe “Eilandenreeks”, die wordt uitgegeven door de Vrienden, kende in 2019 de eerste 

publicatie: “Een arm Zeedorpken. Het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal”, geschreven 

door Nico de Vries. De verkoop van het boek, met een oplage van 500 exemplaren, vond voor 

een belangrijk deel plaats in 2020. Via de Vrienden en het Streekarchief zijn 101 exemplaren 

verkocht. Commerciële aanbieders in Brielle, Zwartewaal, Heenvliet, Rozenburg, Oostvoorne 

en Hellevoetsluis verkochten nog eens 362 exemplaren. De overige exemplaren zijn verspreid 

onder sponsoren, de auteur en “meelezers”. Het boek is inmiddels volledig uitverkocht. 

 

De publicatie “Wolga-Tataren op Voorne. In het voetspoor van Leo (Zaripov) Lunny”, 

geschreven door Nadet Somers, is het tweede deel in de Eilandenreeks. Dit boek is in 2020 

gepubliceerd, eveneens in een oplage van 500 exemplaren. Het Streekarchief en de 

gemeente Westvoorne hebben bijgedragen in de druk- en opmaakkosten van de publicatie. 

Aan de donateurs van de Vrienden zijn 105 exemplaren kosteloos toegezonden. Via 

boekhandels in Hellevoetsluis, Rockanje, Brielle en Oostvoorne zijn nog eens 185 exemplaren 

verkocht. Sponsoren en de auteur hebben 16 exemplaren ontvangen. De overige exemplaren 

zijn nog op voorraad en zullen hopelijk alsnog verkocht kunnen worden. 

 

Ondersteuning nieuwe aankopen 
 

Het Streekarchief heeft met ondersteuning van de Vrienden in 2020 twee belangrijke 

documenten kunnen aankopen. In januari werd een werk van de Rotterdamse kunstenaar 

Herman Bieling (1887-1964) verworven: een houtsnede met de titel “Badgasten te 

Oostvoorne” uit 1939. Het werk wordt toegevoegd aan de steeds groeiende collectie beelden 

en kaarten van Voorne-Putten, die in het Streekarchief worden bewaard. 

 

In augustus bood een anonieme verzamelaar een achttiende eeuws rekeningboek van het 

Brielse chirurgijnsgilde te koop aan op een veiling. In dit unieke boek zijn de inkomsten en 

uitgaven van Brielse chirurgijnen en kwakzalvers tussen 1715 en 1783 genoteerd. Het werk is 

met ondersteuning van de Vrienden verworven en nu opgenomen in de collectie historische 

documenten van het streekarchief. 
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Promotionele activiteiten 
 

De gemeente Brielle heeft het Streekarchief gevraagd een boekje samen te stellen over de 

geschiedenis van de stad. Dit boekje wordt in de toekomst aan alle nieuwe inwoners van de 

gemeente overhandigd. De Vrienden hebben de totstandkoming van deze publicatie, die 

inmiddels zo goed als gereed is, ondersteund. 

 

Donateurs 
 

De Vrienden zijn het jaar begonnen met 99 donateurs. In de loop van het jaar hebben twee 

mensen aangegeven hun donateurschap te willen beëindigen. Drie donateurs zijn uit de 

administratie geschrapt vanwege het niet nakomen van hun betalingsverplichting. In de loop 

van het jaar hebben zich elf nieuwe donateurs aangemeld, zodat het totaal aantal donateurs 

is gestegen tot 105. We zien dat veel donateurs een hoger bedrag overmaken dan de 

minimumbijdrage van € 7,50. Daarvoor bedankt het bestuur hen hartelijk. Naast 104 

particulieren hebben de Vrienden één zakelijke donateur, namelijk de Gemeente Brielle. 

 

Financiën 
 
De vrienden ontvangen geen structurele subsidies. Wel is er een aantal bijdragen ontvangen 

voor specifieke activiteiten. In 2020 ontvingen wij van de gemeente Brielle een bedrag van € 

1000,- als bijdrage in de kosten voor het boek over Zwartewaal en het Historisch Museum 

Den Briel stelde nog eens € 2000,- beschikbaar voor die publicatie. De gemeente Westvoorne 

droeg € 500,- bij aan het boek over de Wolga-Tataren. Van het Streekarchief ontvingen wij 

een bijdrage van € 1000,- voor de Wolga-Tataren en een bijdrage van € 500,- voor het 

(uitgestelde) mini-symposium. 

 

In 2020 is de spaarrekening van de Vrienden opgeheven en samengevoegd met de 

betaalrekening. We ontvingen namelijk geen rente meer op de spaarrekening. Het tegoed is 

in de jaarrekening opgenomen als kruispost. 

 

Een groot deel van de bestuurskosten (€ 356,95) is uitgegeven aan het maken van de 

Vrienden-pagina’s op de website van het Streekarchief. Dit betreft een eenmalige uitgave; de 

Vrienden kunnen de inhoud van de pagina’s voortaan zonder verdere kosten aanpassen en 

actualiseren. De kosten voor het gebruik van een girorekening stijgen jaarlijks fors en 

bedroegen in 2020 € 155,05. 
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De nieuwsbrief van het Streekarchief wordt in principe per e-mail aan alle donateurs 

verstuurd. Een aantal van onze donateurs heeft te kennen gegeven dat zij de nieuwsbrief 

liever analoog willen ontvangen. Het bestuur heeft ervoor gekozen deze mensen niet om een 

hogere donatie te vragen. Eén editie van de nieuwsbrief is per ongeluk verzonden met te 

weinig porto. De Vrienden hebben de kosten voor strafport op zich genomen.  

 

Met de verkoop van publicaties probeert het bestuur minimaal de kosten te dekken. Het boek 

over de Wolga-Tataren is gratis verspreid onder de donateurs van de Vrienden. Deze 

publicatie kent momenteel een negatief saldo van ruim € 750,-, maar dat verlies wordt gedekt 

door de opbrengsten van het Zwartewaal-boek en hopelijk door de toekomstige verkoop van 

exemplaren die nu nog op voorraad zijn (216 exemplaren), bijvoorbeeld tijdens het 

uitgestelde mini-symposium. 

 

De jaarrekening 2020 is weergegeven op de volgende pagina. Het boekjaar 2020 is afgesloten 

met een positief saldo. Het positieve jaarsaldo wordt grotendeels verklaard door de verkoop 

van publicaties, maar daarbij moet worden opgemerkt dat de kosten van het boek over 

Zwartewaal zijn geboekt in 2019, waardoor het jaarsaldo van 2019 € 4.175,08 negatief was.  
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Stichting Vrienden van het 

Streekarchief Voorne-Putten 

  Jaarrekening 2020 

  INKOMSTEN 
 Bijdragen aan activiteiten € 550,00 

Donaties € 1.368,00 

Kruisposten € 14.287,34 

Overig € 0,00 

Verkoop publicaties € 9.556,12 

Rente € 0,00 

TOTAAL € 25.761,46 

  UITGAVEN 
 Bestuur en Administratie € 535,62 

Kruisposten € 14.287,34 

Lezingen € 0,00 

Nieuwsbrief € 159,72 

Publicaties € 3.809,57 

Tentoonstellingen € 0,00 

TOTAAL € 18.792,25 

  Jaarsaldo: € 6.969,21 

  BALANS 
 

  Beginsaldo (1 januari) € 22.227,28 

  Inkomsten € 25.761,46 

Uitgaven € 18.792,25 
Eindsaldo (31 december) € 29.196,49 

  Openstaande kruisposten € 0,00 
Banksaldo (31 december) € 29.196,49 

 


