Jaarverslag 2018
Het totale aantal leden met ingang van 1 januari 2018 bedroeg 1213. Gedurende het jaar 2018
meldden zich 28 nieuwe leden aan. Om verschillende redenen werd van 73 leden het
lidmaatschap beëindigd. Hierdoor werd het jaar 2018 afgesloten met 1168 leden.
Het bestuur kent sinds de Algemene Ledenvergadering van 2018 de volgende samenstelling:
Dhr. T.H. (Ted) Hartman, voorzitter
Dhr. J. (Han) van Elk, vice-voorzitter, ledenactiviteiten / redactie Jaarboek
Dhr. E. (Eric) van Rongen, secretaris / ledenadministratie / eindredacteur Tijd-Schrift
Dhr. C. (Kees) Maarleveld, penningmeester
Dhr. A.W.J. (Arnold) Andriessen, 2e penningmeester
Dhr. M.M. (Michel) Carree, lid
Mevrouw M. (Tineke) van der Hoek lid, notuliste.
De 51e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 27 maart 2018 in de aula van het
Lentiz / Groen van Prinstererlyceum aan de Rotterdamseweg.
De heer Hartman gaf aan dat hij na een inwerkperiode van een half jaar het voorzitterschap
heeft overgenomen van de heer Van Elk. Tijdens de vergadering waren reglementair
aftredend de heren J. van Elk en E. van Rongen. Beide stelden zich herkiesbaar en werden
door de vergadering met applaus herkozen. Een verslag van de vergadering staat elders in
deze jaarstukken.
De 52e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 27 november 2018 in het clubgebouw
van Honkbalvereniging S.C. Vlaardingen aan de Zwaluwenlaan.
Op deze vergadering werden de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement besproken en
goedgekeurd. Het bestuur stelde tevens voor om de contributie voor alle leden vast te stellen
op € 22,50 (nu was dat € 17,50 voor leden in Vlaardingen en Maassluis en € 25,00 voor leden
daarbuiten). Alle leden krijgen Tijd-Schrift en het Historisch Jaarboek voortaan per post
toegestuurd.
Het bestuur kwam in 2018 vijf maal in vergadering bijeen. De meeste communicatie binnen
het bestuur vindt plaats via email. De samenwerking binnen het bestuur is goed.
In 2018 mocht de vereniging 28 nieuwe leden verwelkomen. Dat zijn er helaas minder dan in
voorgaande jaren. Omdat er in totaal 73 leden werden uitgeschreven, liep het totaal aantal
leden wat sterker terug dan in voorgaande jaren. Het bestuur, de redacties van Tijd-Schrift en
het Historisch Jaarboek en de werkgroep Ledenactiviteiten hebben er alles aan gedaan om ook
in 2018 weer mooie zaken aan de leden te blijven aanbieden.
Een deel van de uitschrijvingen betrof leden die hun contributie over 2017, ook na diverse
herinneringen, niet hadden voldaan. Dat is erg jammer, maar niet te vermijden. Ook in 2018
speelde dit probleem en kostte dat het bestuur energie en onnodige kosten, door het versturen
van betalingsherinneringen en het nabezorgen van publicaties. Wat wel verheugend is, is dat
ook in 2018 diverse leden bij hun contributie een mooi extra bedrag overgemaakt hebben,
hartelijk dank daarvoor!
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Bestuursactiviteiten
Op verschillende activiteiten in de stad was de HVV present met een boekenkraam.
Bijgewoond werden diverse boekpresentaties, Erfgoedbijeenkomsten, Open Monumentendag,
bijeenkomsten over de Touwbaan en bijeenkomsten van het Museum Vlaardingen en de
Vrienden van het Museum Vlaardingen.
Regelmatig kwamen er via de twee websites van de HVV (www.hvv-vlaardingen.nl) en
(www.begraafplaatsplaatsemaus.nl) vragen en opmerkingen. Deze werden zoveel mogelijk
zelf beantwoord of doorgespeeld naar het Stadsarchief. Daarnaast beheert de HVV de website
www.omvla.nl. Dit is een digitaal oorlogsmonument waarop alle personen staan vermeld die
in Vlaardingen zijn geboren of destijds woonachtig waren, en die in of na de Tweede
Wereldoorlog als gevolg van oorlogshandelingen zijn overleden. Op Begraafplaats Emaus is
een paneel geplaatst waarop aandacht wordt gegeven aan dit digitale monument.
Stad en Monument / Gemeentelijk Monumenten overleg
Elk kwartaal wordt overleg gevoerd tussen de HVV en de Gemeente over het Vlaardings
erfgoed. Namens de HVV zijn daar bij aanwezig de voorzitter Ted Hartman en mevrouw
Anneke Maat-Grijsen. De Gemeente Vlaardingen is vertegenwoordigd door de nieuwe
beleidsmedewerker monumenten van de gemeente, Marloes Veringa. Zoals gebruikelijk zijn
ook in 2018 tijdens dat overleg weer veel objecten aan de orde gekomen. De HVV blijft zich
daarnaast ook voortdurend op andere wijzen actief inzetten voor het behoud van ons erfgoed.
Commissies
Ook in 2018 is er door veel vrijwilligers weer veel werk verzet voor de HVV. De redacties
van Tijd-Schrift en het Historisch Jaarboek hebben weer boeiende publicaties weten te maken
en de commissie Ledenactiviteiten zorgde in het winterseizoen voor interessante lezingen. De
jaarlijkse excursie in de zomer kon dit jaar geen doorgang vinden, maar voor 2019 wordt er al
weer druk naar een leuke bestemming gezocht. Daarnaast waren er natuurlijk weer de zeer
gewaardeerde inspanningen van de vele vrijwilligers die door weer en wind de publicaties
bezorgden. Dat bezorgsysteem heeft jarenlang goed gefunctioneerd, maar de laatste tijd werd
het steeds lastiger om voldoende bezorgers te krijgen en kwam er steeds meer op de schouders
van het bestuur te liggen. Dat was geen werkbare situatie meer, en daarom heeft het bestuur
besloten om alle publicaties voortaan per post te laten bezorgen. Onze welgemeende en
bijzonder grote dank gaat uit naar allen die, soms vele jaren, belangeloos vrijwilligerswerk
voor de HVV hebben gedaan.
Publicaties
Tijd-Schrift
De redactie van Tijd-Schrift, bestaande uit Eric van Rongen (eindredacteur), Gera van der
Weijden, Klaas Bloem, Michel Carree en Frank Wittkampf, heeft in 2017 weer vier fraaie
Tijd-Schriften (nummers 147 t/m 150) gerealiseerd met interessante artikelen. Ter
gelegenheid van de 150e editie is Tijd-Schrift in een nieuw, moderner jasje gestoken,
waarvoor onze dank uitgaat naar de vormgever, Klaas Bloem.
Jaarboek
Op 28 november verscheen de 42e uitgave van het Historisch Jaarboek Vlaardingen. De eerste
directeur van de Vrije Academie, Jules Breeman, kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door
voorzitter Ted Hartman.
De redactie Jaarboek bestaat uit Ellen Boonstra-de Jong (coördinator), Han van Elk, Jan van
Hemert, Hans Mathijssen, Arie Stolk en Gera van der Weijden.
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Ledenactiviteiten
Lezingen
In 2018 werden vier lezingen gehouden. De onderwerpen waren Het Tapijt van Vlaardingen
(Lia ter Poorten en Annette van der Mast, 27 maart), De Slag bij Vlaardingen 1018: toen en
nu - actie en organisatie (Kees Nieuwenhuisen, 24 april), Rederij Pot (Henk Brobbel, 23
oktober) en De melkfabriek Hollandia (Frans Assenberg, 27 november).
Excursie
Samen met kanovereniging Natsec en de Fluisterboot ‘Andante’ organiseerde de HVV een
tocht langs ‘Verdwenen Molens’ (21 april).
De commissie Ledenactiviteiten, die de lezingen en excursies verzorgt, bestaat uit Ernst
Lohmann (coördinator), Han van Elk, Tineke van der Hoek, Arie Stolk en Els van Dijk.
Werkgroep begraafplaats Emaus
De werkgroep was in 2017 niet meer actief, maar begravingen en bijzettingen worden wel
bijgehouden, om die na een jaar op de website te plaatsen. Nieuwsfeiten zullen ook op de
website bijgehouden worden. Het bestuur heeft in Guus de Ruiter een opvolger gevonden van
Wout den Breems.
Websites
De drie websites van de vereniging mogen zich constant verheugen in een groot aantal
bezoekers. Via deze websites geven zich regelmatig belangstellenden op als lid. Hier vindt u
ook informatie over de vereniging, over onze publicaties en over allerlei zaken waarbij de
HVV betrokken is. De websites worden beheerd door Eric van Rongen en Guus de Ruiter.
Er worden vanaf de website regelmatig foto’s gehaald en op social media geplaatst. Dat is
prima, mits de bron wordt vermeld.
Tot slot
Na het extra drukke jubileumjaar was 2018 wat rustiger. Toch is er ook nu weer veel werk
verzet en mogen we terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar. Heel veel dank gaat uit naar
allen die zich inzetten voor onze Historische Vereniging Vlaardingen!

9

