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Jaarverslag en Jaarrekening 2021 
 

Net als 2020 stond het jaar 2021 in het teken van Corona. Vanwege lockdownmaatregelen was 

het in een groot deel van het jaar niet mogelijk om activiteiten te organiseren. Maar net als 

vorig jaar, hebben de Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten niet stilgezeten! Dit 

jaarverslag geeft een korte impressie van de activiteiten van de Stichting.  

 

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 2021 geen fysieke vergaderingen 

kunnen houden. De meeste Vriendenzaken konden via de mail en de telefoon worden 

afgestemd. Ook de contacten met medewerkers van het Streekarchief verliepen op die 

manier, of in klein comité. Net als in eerdere jaren was het Beleidsplan 2019 – 2023 voor het 

bestuur van de Vrienden een belangrijke leidraad bij alle werkzaamheden. 

 

Activiteiten 
 

Nog altijd heeft het mini-symposium “De vele gezichten van de vrijheid” geen doorgang 

kunnen vinden. Het bestuur is van plan om, zodra de situatie dat toelaat, het symposium in 

2022 alsnog te organiseren. Ook andere activiteiten zoals lezingen konden het afgelopen jaar 

niet georganiseerd worden. Wel heeft het bestuur een kleine bijeenkomst georganiseerd ter 

gelegenheid van het boek “Frans Spuijbroek. Een veelzijdig kunstenaar”. De auteur van het 

boek, Frans Spuijbroek jr. en Streekarchivaris Bob Benschop hielden tijdens die bijeenkomst 

een korte voordracht over het leven en het werk van Spuijbroek. Burgemeester Milène Junius 

nam daarna het eerste exemplaar van het boek in ontvangst.  
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Publicaties 
 

In 2021 hebben de Vrienden het derde deel van de Eilandenreeks uitgegeven: het boek 

“Frans Spuijbroek. Een veelzijdig kunstenaar”. Het boek is verschenen op 20 november en 

heeft een oplage van 500. Centraal in de publicatie staan de werken van Spuijbroek, zoals 

tekeningen, etsen en houtsnedes van stads- en dorpsgezichten op Voorne-Putten. Om de 

kunstwerken goed tot hun recht te laten komen, hebben we gekozen voor een luxe uitvoering 

op A4-formaat. Momenteel is het boek te koop bij verschillende boekhandels in de regio 

Voorne-Putten.  

 

Vanwege het niet-doorgaan van het mini-symposium is de verkoop van het vorige deel uit de 

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

gelopen dan verwacht. Het symposium zou een mooie gelegenheid zijn geweest om het boek 

aan geïnteresseerden te verkopen. Desondanks zijn er in het afgelopen jaar nog 41 

exemplaren verkocht. Van de oorspronkelijke oplage van 500 exemplaren zijn er nu nog 137 

op voorraad. 

 

Het boek “Een arm Zeedorpken. Het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal”  is al geruime 

tijd volledig uitverkocht. Omdat er nog steeds vraag is naar de publicatie, hebben de Vrienden 

een digitale versie beschikbaar gemaakt via de website: 

https://www.streekarchiefvp.nl/vrienden/publicaties/ 

 

Ondersteuning nieuwe aankopen 
 

Het Streekarchief heeft in 2021 met financiële ondersteuning van de Vrienden en andere 

instellingen, zoals de Stichting Oud-Geervliet, een exemplaar kunnen aanschaffen van de 

zeldzame uitgave Naaukeurige beschryvinge 

van Malabar en Chromandel, der zelve 

aangrenzende ryken, en het machtige eyland 

Ceylon, geschreven door de Geervlietse 

predikant Philips Baldaeus. Het manuscript 

van dit boek is vermoedelijk in Geervliet tot 

stand gekomen. De Puttense connectie met 

het verafgelegen onderwerp dat Baldaeus 

heeft beschreven, maakt het werk van grote 

historische waarde voor het Streekarchief.  

 

https://www.streekarchiefvp.nl/vrienden/publicaties/
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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 aan alle nieuwe inwoners van de gemeente 

overhandigd. De Vrienden hebben de totstandkoming van deze publicatie ondersteund. 

 

Op 10 december is in Brielle bij de Catharijnekerk een beeld onthuld van Willem van Oranje 

en Charlotte de Bourbon, Willems derde echtgenote. Ter gelegenheid van de onthulling van 

het beeld, heeft de gemeente Brielle een boekje uitgegeven. De Vrienden van het 

Streekarchief hebben hieraan bijgedragen door de maker van het beeld, kunstenares Heleen 

Levano, te interviewen en hierover een artikel te schrijven.  

 

Donateurs 
 

De Vrienden zijn het jaar begonnen met 104 particuliere donateurs. In de loop van het jaar 

hebben zich vier nieuwe donateurs aangemeld. Van vier personen is het donateurschap 

beëindigd vanwege overlijden en vier donateurs zijn uit de administratie geschrapt vanwege 

het niet nakomen van hun betalingsverplichting. Het totaal aantal particuliere donateurs is 

daardoor licht gedaald naar precies 100. 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: de Gemeente Brielle. 

 

Donateurs van de Vrienden ontvangen regelmatig de nieuwsbrief van het Streekarchief. In 

principe wordt die per e-mail verspreid, om de kosten laag te houden. 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.  

 

Financiën 
 
De vrienden ontvangen geen structurele subsidies. Een aantal instellingen heeft zich garant 

gesteld voor de afname van een hoeveelheid exemplaren van het boek van Frans Spuijbroek. 

Het betreft het Stadsmuseum Hellevoetsluis (50 exemplaren), Historyland (50 exemplaren), 

het Streekarchief (50 exemplaren) en de gemeente Hellevoetsluis (25 exemplaren). In het 

boekjaar 2020 ontvingen wij van vogelvereniging “De Vogelvriend” al een bedrag van € 500,- 

als bijdrage aan deze publicatie.  
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Een deel van de bestuurskosten bestaat uit de alsmaar stijgende kosten voor het gebruik van 

een girorekening. Verder zijn als bestuurskosten geboekt: postzegels en een bos bloemen 

voor het afscheid van een medewerker van het Streekarchief.  

 

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

beeld van inkomsten en uitgaven van publicaties is wat ingewikkeld: in het boekjaar 2021 

speelde zowel de financiële afhandeling van de boekpublicatie over de Wolga-Tataren 

(waarvan de uitgaven in 2020 geboekt zijn, maar een deel van de inkomsten in boekjaar 2021 

valt), als de publicatie van het boek over Frans Spuijbroek (waarvan alle kosten in boekjaar 

2021 vallen, maar waarvan een deel van de opbrengsten vanuit de verkoop in 2022 geboekt 

zal worden). Een overzicht van inkomsten en uitgaven per publicatie is als volgt: 

 

 
Wolga-Tataren Spuijbroek 

Inkomsten 
  Financiële bijdragen van derden € 1.500,00 € 500,00 

Verkoop € 1.734,78 € 4.798,44 

TOTAAL € 3.234,78 € 5.298,44 

   Uitgaven 
  Aankondiging/promotie € 0,00 € 35,90 

Aanvraag ISBN-nummer € 32,01 € 32,01 
Ontwerp en opmaak € 1.294,70 € 2.044,90 
Druk € 1.891,03 € 4.901,32 
Verzending € 280,65 € 64,25 
Boekpresentatie € 0,00 € 220,00 

TOTAAL € 3.498,39 € 7.298,38 

   TUSSENTIJDS RESULTAAT -€ 263,61 -€ 1.999,94 

   Voorraad (aantal exemplaren) 137 232 
 

 

De jaarrekening 2021 is weergegeven op de volgende pagina. Het boekjaar 2021 is afgesloten 

met een licht negatief saldo. Het negatieve jaarsaldo wordt verklaard door de kosten van het 

boek over Spuijbroek, maar daarbij moet worden opgemerkt dat de opbrengsten van de 

verkoop ervan in het boekjaar 2022 zullen vallen.  
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Stichting Vrienden van het 

Streekarchief Voorne-Putten 

  Jaarrekening 2021 

  INKOMSTEN 
 Bijdragen aan activiteiten € 0,00 

Donaties € 1.405,00 

Kruisposten € 0,00 

Overig € 0,00 

Verkoop publicaties € 5.366,60 

Rente € 0,00 

TOTAAL € 6.771,60 

  UITGAVEN 
 Bestuur en Administratie € 360,25 

Kruisposten € 0,00 

Bijdrage aan aanschaf archiefstukken € 250,00 

Nieuwsbrief € 5,97 

Publicaties € 7.270,21 

Tentoonstellingen € 0,00 

TOTAAL € 7.886,43 

  Jaarsaldo: -€ 1.114,83 

  BALANS 
 

  Beginsaldo (1 januari) € 29.196,49 

  Inkomsten € 6.771,60 

Uitgaven € 7.886,43 
Eindsaldo (31 december) € 28.081,66 

  Openstaande kruisposten € 0,00 
Banksaldo (31 december) € 28.081,66 

 


