Jaarverslag 2020
Het totale aantal leden met ingang per 1 januari 2020 bedroeg 1083. Gedurende het jaar 2020
meldden zich 42 nieuwe leden aan, mede dank zij de ledenwerfacties. Om verschillende
redenen werd van 77 leden het lidmaatschap beëindigd. Hierdoor werd het jaar 2020
afgesloten met 1048 leden.
Het bestuur kent sinds de Algemene Ledenvergadering van 2020 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. K. (Kees) Borsboom, penningmeester
Dhr. M.M. (Michel) Carree, lid
Mevrouw M. (Tineke) van der Hoek lid
Mevrouw N. (Nina) Meulendijk
De 54e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 27 oktober 2020 in het Delta Hotel
aan de Maasboulevard. Vanwege de corona-maatregelen was de vergadering uitgesteld, en
konden slechts maximaal 30 personen deelnemen.
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Hans van der Vlies. Hij had eerder zijn
positie in het bestuur al ter beschikking gesteld en was opgevolgd door Kees Borsboom, die
sindsdien als interim-penningmeester fungeerde. De aanstelling van de heer Borsboom werd
door de vergadering bekrachtigd, evenals het bestuurslidmaatschap van Nina Meulendijk, die
al enige tijd als aspirant-bestuurslid meedraaide. Een verslag van de vergadering staat elders
in deze jaarstukken.
In 2020 mocht de vereniging 42 nieuwe leden verwelkomen. Dat zijn er helaas minder dan in
voorgaande jaren. Omdat er in totaal 77 leden werden uitschreven (waarvan 12 wegens
overlijden en 5 wegens niet betalen van de contributie), liep het totaal aantal leden sterk terug.
Wat wel verheugend is, is dat ook in 2020 diverse leden bij hun contributie een mooi extra
bedrag overgemaakt hebben, hartelijk dank daarvoor!
De inning van de contributies was dit jaar voor het eerst uitbesteed aan ClubCollect. Dit heeft
als voordeel dat het met veel minder inspanningen van het bestuur veel gemakkelijker wordt
om de contributies binnen te halen, en voor de leden is het voordeel dat zij diverse
mogelijkheden voor betaling krijgen aangeboden, waaronder automatische incasso. Helaas
viel deze verandering niet bij alle leden in goede aarde. De penningmeester, toen nog Hans
van der Vlies, kreeg erg veel vragen en klachten te beantwoorden. Uiteindelijk heeft een
aanzienlijk deel van de leden, vooral de oudere, alsnog direct op de rekening van de HVV
betaald. Enkele leden hebben helaas zelfs opgezegd vanwege deze verandering van betalen,
wat het bestuur natuurlijk erg betreurt.
Bestuursactiviteiten
Vanwege de corona-maatregelen zijn er niet veel activiteiten geweest in 2020 waaraan het
bestuur kon deelnemen.
Een belangrijke gebeurtenis was het in gebruik nemen van de Waag als onderkomen van de
vereniging. Helaas kan deze ruimte nog niet opgesteld worden voor publiek vanwege de
coronamaatregelen, maar zodra die versoepeld worden gaat dat wel gebeuren. Er zijn enkele
vrijwilligers die hebben aangegeven bij toerbeurt de Waag te bemensen om gasten te

ontvangen. Intussen is de ruimte wat opgeknapt, met name door Mark Bekink, en voorzien
van enkele kasten en ander meubilair.
Ted Hartman is namens de HVV betrokken bij de ontwikkelingen rond de Koningin
Wilhelminahaven.
Het bestuur vergaderde in 2020 zes keer, waarvan vier maal via videovergaderen.
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 heren Ted Hartman en Mark Bekink. De
Gemeente Vlaardingen is vertegenwoordigd door de beleidsmedewerker monumenten van de
gemeente, Marloes Veringa. Zoals gebruikelijk zijn ook in 2020 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.
Het project om de ANWB borden te vernieuwen is in 2020 afgerond. Er is bij de ANWB één
bord besteld met een verbeterde tekst en een bord voor het Digitaal Oorlogsmonument.
Commissies
Ook in 2020 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 had mooie plannen voor een aantal interessante lezingen,
maar ook hier gooiden de corona-maatregelen roet in het eten.
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 2020 weer drie fraaie
Tijd-Schriften (nummers 156 t/m 158) gerealiseerd met interessante artikelen. Nummer 155
was een bijzonder nummer, dat onder naam Zij-Schrift geheel was gewijd aan 100 jaar
vrouwenkiesrecht. Dit nummer stond onder de redactie van Ellen Boonstra-de Jong en Ineke
Nieuwstraten.
Jaarboek
Op 9 december verscheen de 44ste uitgave van het Historisch Jaarboek Vlaardingen. Het eerste
exemplaar werd, in zeer beperkte kring, door voorzitter Ted Hartman uitgereikt aan de
waarnemend burgemeester de heer Bas Eenhoorn.
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. Ellen heeft zich na het
uitkomen van het Jaarboek 2020 teruggetrokken als lid van de redactie en is als coördinator
opgevolgd door Anneke Clement.
Ledenactiviteiten
Lezingen
In 2020 kon slechts één lezing worden gehouden, na de Algemene Ledenvergadering, in en
over het Delta hotel.
De commissie Ledenactiviteiten, die de lezingen en excursies verzorgt, bestond in 2020 uit
Han van Elk, Tineke van der Hoek, Arie Stolk, Ernst Lohmann en Els van Dijk. Er is een
vacature voor een coördinator.

Werkgroep begraafplaats Emaus
De werkgroep is niet meer actief, maar begravingen en bijzettingen worden door de
coördinator, Guus de Ruiter, wel bijgehouden en na een jaar op de website geplaatst.
Nieuwsfeiten worden ook op de website bijgehouden. Guus wil de commissie weer activeren
om tot een restauratieplan van bepaalde graven te komen.
Daarnaast beheert Guus de Ruijter voor de HVV ook 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. Dit paneel is in de loop van 2020
verwijderd en wordt vervangen door een ander paneel in de stijl van de ANWB
monumentenborden.
Websites
De drie websites van de vereniging trekken nog steeds een groot aantal bezoekers. Via de
website van de HVV geven zich regelmatig belangstellenden op als lid. Hier is ook informatie
over de vereniging te vinden, over onze publicaties en over allerlei zaken waarbij de HVV
betrokken is. De websites worden beheerd door Eric van Rongen en Guus de Ruiter.
Regelmatig kwamen er via twee websites van de HVV (www.hvv-vlaardingen.nl) en
(www.begraafplaatsplaatsemaus.nl) vragen en opmerkingen. Algemene vragen werden zoveel
mogelijk zelf beantwoord of doorgespeeld naar het Stadsarchief. Vragen over Emaus gaan
naar 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
Er ook in 2020 weer veel werk verzet. Ondanks de belemmeringen door de coronamaatregelen kunnen we toch weer we terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar. Zoals
altijd gaat heel veel dank uit naar allen die zich inzetten voor onze Historische Vereniging
Vlaardingen!

