Algemene Ledenvergadering in de Welkomkerk te Rockanje
9 april 2018
Aanwezige bestuursleden: Hans v Lith, Henk vd Houwen, Hans Barendregt, Wim v Montfoort, Bart Schoonaert,
Edith Schouten, Leo Winkelhorst
Afwezig
: Marijke Holtrop
Notulist
: Diana de Rooij
Aanwezige leden
Afmeldingen
Aanwezige bestuursleden

: 41
:6
:5

1. Opening
Voorzitter Hans van Lith opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Afmelding ontvangen van:
mevr L. Vermeer-vd Hor, dhr J. Vermeer, mevr H. Rosier, dhr en mevr De Booy-Kome, mevr A. Korevaar, Bouwie.
Waarnemend (wnd) voorzitter Hans van Lith licht toe dat voorzitter Marijke Holtrop afwezig is in verband met haar
behandelingen. Zolang nodig is zal Hans van Lith beschikbaar zijn als waarnemend voorzitter.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart 2017 (op website onder Anbi status)
Tekstueel: Dhr. H. Otten => graag vanaf heden paginanummers toevoegen aan notulen. Tevens verzoek om rekening
te houden met het aantal bladzijden ivm papierbesparing.
Mevr H. Klok => locatie notulen? =>onder anbi status. Verzoek om voorletters in notulen.
De notulen worden vastgesteld
4. Verslag uit het bestuur en de commissies:
Bestuur (wnd voorzitter Hans van Lith)
In verband met het besparen van kosten ontvangt de vereniging geen bankafschriften meer.
Adverteerders => Historyland is gestopt als adverteerder. Op de achterzijde van Struinen zal de Poort van
Zeeland gaan adverteren. Ook Tuinderij Vers zal adverteren op een open pagina achterin Struinen. De voorzitter
geeft aan blij te zijn met de nieuwe adverteerders.
Op 14 april is de opening van het seizoen met als thema in “blijde” verwachting.
De inventarisatie voor het beleidsplan is gereed en zal binnenkort verder worden uitgewerkt.
De vereniging zal deelnemen aan de tentoonstelling Oostvoorne in aller tijden in de kerk in Oostvoorne
De kerstmarkt 2017 was erg goed voorbereid. Helaas geringe belangstelling als gevolg van het winterweer. Toch
spreekt men over een succes en zal dit in 2018 een vervolg gaan krijgen.
Leo en Ina van der Nol worden door de voorzitter bedankt voor 15 jaar lange promotie van de Historische
Vereniging en ontvangen hiervoor een cadeaubon en een boeket bloemen.
Collectie beheer en onderzoek (Wim van Montfoort)
Archief
Veel werk gehad met het uitzoeken van materiaal voor de touchscreens.
Nu zijn we bezig om na de verhuizing alles nog eens door te nemen: ‘Wat is er aanwezig, wat willen we behouden
enz. en het registreren hiervan.’
Er is nagedacht op basis van de aanwezige documenten wat en hoe we gaan archiveren zodat e.e.a. inzichtelijk wordt
en wij weten waar de archiefspullen te vinden zijn.
Een laptop is aangeschaft om dit alles vast te leggen, zodat er een index gemaakt kan worden.
Met Herma Klok zijn de mogelijkheden doorgenomen om onze archiefstukken op te nemen in Ad-Lid, zodat er een
bestand ontstaat van Archief en Depot.
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Ook is er door een aantal personen om informatie verzocht en hebben een aantal personen op de dinsdagochtend de
werkgroep bezocht om in het Archief documenten te bestuderen.
Tevens zijn een aantal schenkingen aan het archief gedaan.
Als laatste heeft het Archief een bijdrage voor het seizoen 2018 aan de tentoonstelling:
In “blijde” verwachting geleverd.
Depot
Verhuizing spullen naar het depot gaat de komende tijd door.
In het depot is alles in dozen gedaan met daarop vermeld wat zit erin, kledingstukken zijn opgenomen en voorwerpen
gesorteerd. Het ziet er vol uit, maar is overzichtelijk.
Uitzoeken wat willen we behouden en wat willen we afstoten op basis van een depotbeleidsplan.
De bestaande Ad-Lib is opgefrist en wordt weer gebruikt voor de registratie van spullen.
Ook zijn er afgelopen jaar een aantal schenkingen gedaan.
Medewerking verleent aan de tentoonstelling van dit seizoen in “blijde” verwachting.
Tot slot
Het in kaart brengen, ordenen en registreren in het Archief en Depot zal enige jaren vergen.
Er is afgelopen jaar veel werk verzet door onze vrijwilligers ten aanzien van het archief en depot.
Dank daarvoor
Presentatie en educatie
Verslag Museum commissie seizoen 2017 (Leo Winkelhorst/verslag van Bouwie)
Het nieuwe seizoen startte zoals gebruikelijk met de officiële opening. Dit jaar verricht door onze nieuwe voorzitter,
mevrouw Marijke Holtrop met het openen van huisje ‘Duinzoom’. Zij werd hierbij ondersteund door Joke van Reek en
Rosalie, beide in klederdracht. De bijeenkomst werd door veel mensen bijgewoond en onder het genot van een
drankje werd het nieuwe seizoen ingeluid. Ook werd een lichte lunch aangeboden.
De schoonmaakploeg heeft weer hard gewerkt om alles netjes en schoon te maken voor het nieuwe seizoen. Ook de
vrijdagploeg is druk geweest met het op orde brengen van de buitenboel en herstelwerkzaamheden.
Met Pasen hebben we voor het eerst eieren zoeken voor kinderen georganiseerd, dit bleek een groot succes. Er
moesten extra eieren worden ingekocht.
De tentoonstelling was gelijk aan die van 2016 ”Van Opstaan tot Uitgaan’. In 2017 is het thema ‘Rouw’ hieraan
toegevoegd. De vitrines in huisje ‘Duinzoom’ zijn hierop ingericht. Er is hiervoor geen extern persoon voor
aangetrokken maar ingericht door onze eigen vrijwilligers van de tentoonstellingscommissie.
Voorafgaand aan het seizoen is een informatieavond gehouden voor de gidsen, gastvrouwen en kassamedewerker
waarin de gidsen o.a. werden geïnformeerd over het nieuwe thema, In het najaar is dit wederom georganiseerd
waarin het seizoen werd geëvalueerd. Het aantal gidsen is jammer genoeg ook in 2017 teruggelopen.
In ’t Dunhus heeft een jaar de kassa gedraaid, het was even wennen. Bezoekers konden voor het eerst pinnen bij
ons, daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. In 2017 zijn er 5500 bezoekers geweest, hetgeen was minder was dan in
2016. De groepsbezoeken van de scholen waren jaar beduidend minder.
De geplande evenementen zijn goed verlopen, al viel het aantal standhouders soms wat tegen.
Met Pinksteren is er een workshop schilderen georganiseerd, dit was een succes en wordt volgend jaar zeker
herhaald. 5 zondagmiddagen stonden in het teken van de Levende Geschiedenis, er was dan altijd een extra attractie,
zoals o.a. Bram met zijn slagersspullen, een kapper en Dirk die maiskolven pelde. De poppenkastgroep heeft veel
belangstelling gehad, hulde voor de leden van deze groep.
De voorstelling van ‘Risoluto’ trok weer veel belangstelling, evenals de Open Monumentendag en ‘Opoe Jaantje’
(vaak met ‘Opa Bram)’ die de kinderen voorlas uit ‘Piggelmee’.
Er is een nieuwe film gemaakt die vanaf volgend seizoen gedraaid zal worden in huisje ‘Duinzoom’. De film is
opgenomen door Roel van Deursen. De pr-commissie heeft hard gewerkt om ons museum weer onder de aandacht te
brengen. Onze kraam heeft weer verschillende evenementen bezocht, dit was een succes. Op facebook wordt door
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Dineke veelvuldig stukjes geplaatst. In augustus hebben we weer met alle vrijwilligers kunnen barbecueën, het was
heel gezellig. Afsluitend bedank ik alle vrijwilligers voor het vele werk wat zij voor ons museum hebben verricht.
Werkgroep Maria Rust in 2017 (door Korrie Korevaar)
Ook dit jaar begon de werkgroep met opruimen en schoonmaken voor de Dodenherdenking op 4 mei. De werkgroep
deed weer mee aan de Week van de Begraafplaats, met als thema: Duurzaamheid. Dankzij hulp van de gebroeders
Stolk kreeg Maria Rust een eigen insectenhotel, dat op 30 mei werd geopend door wethouder Blok. Open
Monumentendag was op 9 september (thema: Boeren, burgers en buitenlui), waarbij de verhalen rond de elf foto’s op
Maria Rust aandacht kregen. Leden van de werkgroep waren weer steeds op dinsdag aanwezig en iedereen was op
de derde dinsdag van de maand extra welkom.
Met de afdeling Groen van de gemeente heeft de werkgroep regelmatig contact. In 2016 kwam er een groepje
ambtenaren op bezoek, in 2017 volgde er bezoek van B&W.
De nieuwe vormgeving van de website van Maria Rust werd afgemaakt; daarna moest en moet er vooral veel
invoerwerk gedaan worden. Maar, los van alle andere dingen: het gaat dan ook om ca. 6.000 foto’s. In het Algemeen
Dagblad verscheen een artikel over het genealogisch werk van Toon Fokkema, waar de werkgroep Maria Rust veel
aan heeft.
Naast het gangbare werk van de leden van de werkgroep op de begraafplaats: schoonmaken, letters zwarten, etc.
steekt de werkgroep veel tijd in het bijknippen van de beplanting. Intussen wordt er nog steeds naar foto’s en
rouwadvertenties gezocht, en gaat het onderzoek door – naar de mensen die op Maria Rust begraven liggen.
De werkgroep kan altijd nieuwe leden gebruiken, maar gelukkig voelt Herman Manintveld zich wat beter en is hij terug
van weggeweest. In de zomer heeft hij het baarhuis bijgeschilderd en in gouden letters de naam ‘Maria Rust’ op de
toegangspalen gezet.
De werkgroep bedankt iedereen die een grote of kleine donatie voor Maria Rust deed. De gemeente, het Zuster
Visser Fonds en het DeltaPort Donatiefonds zegden euro 5.500 toe: voor de nieuwe vormgeving van de website, voor
een keukenblokje in het baarhuisje en voor een nieuw informatiebord, dat in 2018 wordt geplaatst.
Werkgroep Lanen en Wegen
De eindredactie werkt langzaam maar gestaag door, en zal haar werk deze zomer ook combineren met een
toponiemenonderzoek (waarvoor het kadaster de hulp van de HVWV in heeft geroepen). Op 1 januari 2019 moet de
kopij klaar zijn, en hopelijk is het boek dan ook gedrukt.
5. Jaarrekening, balans en begroting (Anbi status) (Leo Winkelhorst, LW)
Toelichting op toevoeging te verwachten uitgaven aan begroting 2019. Dit is nodig voor het juist aanvragen van
subsidie. We zijn een gezonde vereniging. Dhr. L Klok vraagt toelichting op € 8000,00 tekort in begroting 2018. LW
geeft aan dat men nog bezig is met de restauratie van de huisjes. Om deze reden is begroting ruim genomen. Tevens
vraag of de opgenomen te ontvangen subsidie reeds binnen is=>Ja deze is ontvangen.
Dhr. H. van Zanten adviseert een pot investeringsvermogen te maken ivm met betere balans inkomsten en uitgaven
Dhr. L. Klok vraagt waar de voorzieningen voor zijn gebruikt. LW: jubileumreis, bestrating, deur plaatsen enz
Mevr. H. Klok vraagt of er rekening wordt gehouden met het mogelijk vervangen van de cv-installatie=> Ja.
6. Rapport kascontrolecommissie 2017
Mevr P. van Klink en Dhr. B Langendoen hebben op 20 maart jl. de kascontrole uitgevoerd en akkoord bevonden.
6a. Benoeming leden kascommissie 2018
Mevr H. Klok en de Heer B. Langendoen worden benoemd. Reservelid is dhr. L. Klok
7. Herinrichting museum, overzicht uitgevoerde werkzaamheden
Henk vd Houwen => totaal inmiddels € 23.000,00 retour ontvangen (incl VSB-fonds)
De herinrichting verloopt voorspoedig. De promotieborden zijn opgeknapt. De touchscreens worden op korte termijn
geplaatst. Het behangwerk van huisje Duinstraat zal op korte termijn worden afgerond.
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Er zal een 5 jaren plan worden gemaakt voor de onderhoudsplanning. Er wordt nagedacht over een alternatief voor
het gebruik van gas in de toekomst.
8. Bestuurswijziging en verkiezingen
Edith Schouten is aftredend en niet verkiesbaar. De voorzitter bedankt Edith voor haar grote inzet en initiatieven in de
afgelopen jaren en overhandigt een bon en een bos bloemen. De functie is vacant
Henk vd Houwen stelt zijn functie als secretaris beschikbaar en ontvangt een bon voor zijn werk in de afgelopen jaren.
Hij zal wel in het bestuur blijven als coördinator van de vrijdagploeg.
Hans Barendregt wordt voorgedragen en welkom geheten als de nieuwe secretaris van de Historische Vereniging.
Dineke v Hennik geeft aan na het vertrek van Edith Schouten extra hulp nodig te hebben met de PR.
Dhr Bart Schoonaert geeft hier graag invulling aan en wordt welkom geheten als coördinator werkgroep
communicatie.
9. Nieuwe regels privacy
HvL geeft toelichting op de gevolgen van de wet voor de vereniging en de leden. HvdH geeft aan dat er ook bij
gebruik van foto’s in Struinen toestemming moet worden gevraagd. Het bestuur zal hier heel zorgvuldig mee omgaan
en uitzoeken hoe de wet op de juiste manier kan worden toegepast.
Leo Winkelhorst licht toe dat de huidige ledenadministratie op dit moment niet verbonden is met internet.
10. Rondvraag
Mevr H. Klok => om collectie compleet te maken op zoek naar babydekens, luieremmer, oude verpakkingen (Bambix,
rijst, roosvicee enz). Oproep aan allen. Tip => contact met de Halve Maen en plaats een oproep op de website.
Mevr H. Klok spreekt haar onvrede uit over de gemiste kans om reclame te maken voor de huidige tentoonstelling.
Er is zoveel werk verricht door de vrijwilligers maar er wordt zeer weinig aandacht aan gegeven. Was vorig jaar ook al
het geval. De voorzitter geeft aan dat hier zeker aandacht aan zal worden gegeven.
H. Klok => volgend jaar thema trouwen. Medewerking nodig van alle leden. Nu al een oproep om uit te kijken naar
trouwjurken en overige informatie. Bij te weinig input is thema volgend jaar niet haalbaar.
Voorzitter vraagt Herma (en overige aanwezigen) om al deze oproepen/mededelingen aan te leveren bij Frits van
Driel zodat de oproep via Struinen bij alle leden terecht zal komen. Zo zal een veel groter publiek worden bereikt.
Dirk Kok was onlangs in ’t Dunhus en geeft aan dat de foto’s die er hangen niet verwijzen naar de Duinhuisjes. Sjanie
Hoek geeft ook aan dat het mooie foto’s zijn maar ze hebben zeker geen historische waarde. Het bestuur neemt de
opmerkingen ter harte en zal hier rekening mee houden.
Dirk Kok =>graag een historische foto op de voorzijde van de Struinen. Geen algemene foto. Voorstel om het hele
jaar dezelfde voorkant te gebruiken (thematentoonstelling) makkelijk bij nazoeken informatie.
Uit de zaal komt de vraag wie het aanspreekpunt is voor de gidsen? Antwoord = Leo Winkelhorst
11. Sluiting vergadering om 21.00 uur
Pauze
Na de pauze een boeiende lezing gehouden door mevrouw Yvonne Slee over het thema voor het komende seizoen:
“In blijde verwachting”.
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