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1. Bestuur  
Het bestuur heeft in het jaar 2019 in de volgende samenstelling leidinggegeven aan de HVM.  
Het bestuur was op 31 december samengesteld uit de volgende personen:  

▪ De heer C.W. (Kees) Tempelaars     - vicevoorzitter.  
▪ De heer E. (Edwin) Broekhart     - 1e secretaris.  
▪ De heer W.A. (Wim) de Lege    - penningmeester.  
▪ Mevrouw B.J. (Erna) te Spenke      - pr en communicatie en 2e 

secretaris. De functie van voorzitter was vacant. G.N. (Gertjan) van de Velden heeft zijn 
functie neergelegd op 1 juni 2019 omdat hij stadsmakelaar Cultuur werd. De adviseurs 
mevrouw T.M. (Ineke) Vink (chroniqueur) en de heer J. (Jacques) Visker (adviseur 
erfgoed) hebben afgelopen jaar het bestuur bijgestaan.  

  
2.Algemeen  
2.1 Bestuursvergaderingen  
Het bestuur is het afgelopen jaar 11 maal bijeengeweest. Daarnaast ontmoeten de 
bestuursleden elkaar regelmatig of in het HVM-kantoor of elders en bespreken zij op 
informele wijze actuele vraagstukken  
  
2.2 Ontwikkelingen Museum Maassluis/HVM  
De laatste ontwikkelingen Museum Maassluis versus de HVM kwamen de eerste vergadering 
van dit jaar aan de orde. Er is een nota verschenen genaamd ‘Naar een stip op de horizon’, 
opgemaakt door twee leden van het bestuur van het Museum. In dit verslag wordt de 
toekomst en exploitatie van het Museum geschetst, plus een intersievere samenwerking van 
het Museum en de HVM op de huidige locatie.  
  
Verder heeft Taco Pauka, van MuseumMakers een externe partij dus, een voorstel uitgebracht 
waarin hij aangeeft op welke wijze wij een proces van samenwerking met het museumbestuur 
in kunnen gaan. Prima rapport voor de levensvatbaarheid van het Museum en voor het 
toerisme van Maassluis in het bijzonder. We gaan er voorlopig vanuit dat we een 
samenwerking aangaan met het Museum op basis van de programmering door het Museum. 
We ondersteunen alle adviezen uit het rapport.   
  
2.3 Afwikkelen project Canon van Maassluis  
Nu het project definitief is afgesloten en de leden diverse malen zijn ingelicht over het 
ophalen van het boek, wordt er een besluit genomen over de verkoop van de resterende 
boeken. Ze zijn via de HVM-website en op de braderiekraam te koop.  
  
2.4 Vervanging Hetty Baart/PR & Communicatie  
Hetty heeft om persoonlijke redenen aangegeven geen tijd meer te hebben om haar functie als 
PR-vrouw naar behoren te kunnen invullen. We hebben Erna te Spenke bereid gevonden de 
taak van Hetty over te nemen.  
  
2.5 Weverskade 118  
De projectleider van Wilgenrijk heeft medegedeeld dat de boerderij op de Weverskade 118 
onbewoond is en dus snel zal worden afgebroken. Zoals destijds afgesproken stelt Wilgenrijk 
€ 7.500,00 ter beschikking aan de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk om te besteden 
aan onderzoek, vastlegging, behouden bepaalde elementen, verplaatsing, foto/video, etc. van 



Secretaris Algemeen 2019    Pagina |6  
  

het bijbehorende zomerhuis. Ineke Vink is contactpersoon namens de HVM geweest. De 
stadsfotografen hebben het terrein en het zomerhuis uitgebreid vastgelegd. Ook de sloop is 
fotografisch vastgelegd.  
  
2.6 Samenwerking Ervaar Maassluis/HVM  
De wens om tot een goede samenwerking tussen Ervaar Maassluis en de HVM te komen heeft 
ertoe geleid dat we in 2019 tweemaal met beide besturen hebben overlegd. Alhoewel hier en 
daar nog wat verbeterpuntjes aan te merken zijn, verloopt de samenwerking tussen beide 
partijen goed.  
  
2.7 Ambtelijk overleg  
Vertegenwoordigers van het bestuur hebben halfjaarlijks een overleg met de wethouder van  
Cultuur en een beleidsambtenaar van cultuur. Met name wordt gesproken over het feit wat de 
HVM kan doen voor de gemeente Maassluis én andersom wat kan de gemeente Maassluis 
doen voor de HVM.   
  
2.8 Situatie voorzitter  
Gertjan van de Velden heeft de functie van stadsmakelaar cultuur bij de gemeente Maassluis 
aanvaard.  Om belangenverstrengeling te voorkomen kan hij geen voorzitter meer zijn van de 
HVM. Hij heeft zijn voorzitterschap per 1 juni 2019 neergelegd. Kees Tempelaars nam als 
vicevoorzitter de voorzittershamer over. De taken van Gertjan zijn onder het bestuur en de 
adviseurs verdeeld. Intussen gingen we op zoek naar een nieuwe voorzitter en we menen die 
gevonden te hebben in Peter van Baalen. Hij heeft vanaf september 2019 de 
bestuursvergaderingen bezocht en heeft zich aan het eind van het jaar als kandidaat voorzitter 
aangemeld.   
  
2.9 Notulist  
We waren nog steeds op zoek naar een notulist. Wij hadden iemand gevonden die deze 
functie wel zag zitten en het bestuur ook, maar doordat een nieuw project op het pad van deze 
persoon kwam, moest hij terugkomen op zijn aanbod. We zochten daarna verder en eind 
december werd het bestuur door een lid benaderd voor deze functie. Inmiddels is zij aan de 
slag gegaan.  
  
2.10 Financiële steun Museum  
De conservator, Pieter van Houten van het Museum, heeft door een juwelier een verzameling 
oorijzers te koop aangeboden gekregen. Het betreft unieke voorwerpen afkomstig van de 
familie Dirkzwager. De vraagprijs is gesteld op €. 8.000,00. Voordat Pieter een aantal 
fondsen aanschrijft, verzoekt hij de HVM om een eenmalig bijdrage van €. 937,50 te 
schenken, zodat hij beslagen ten ijs kan komen. Wij gaan akkoord met het bedrag.  
  
2.11 Stadswandelingen voor leden  
Het viel Edwin Broekhart op, tijdens de gesprekken in de kraam, dat leden graag eens een 
stadswandeling mee willen maken. Daarom heeft de HVM toch weer een actie aangekondigd. 
Het bestuur blijft nog steeds richting de leden actief. Edwin zal het plan samen met Jacques 
Visker en Paul van Deventer uitwerken.   
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2.12 Mokkenactie  
Samen met een medewerkster van het Museum heeft de HVM het verzoek gehonoreerd van 
een plaatselijke ondernemer om door middel van zes foto’s een mokkenactie te ondersteunen. 
Vol goede moed zijn we de beeldbank ingedoken en hebben daaruit een zestal foto’s 
geselecteerd, die betrekking hadden op verdwenen gebouwen die voor de gemeenschap 
belangrijk zijn geweest. Te weten: het Telegraafkantoor op de Wip, het NS-station, het 
voormalig zwembad op ‘t Hoofd, de Rode Villa, de Kippenbrug en de Watertoren.   
De ondernemer had echter andere plannen, dus is deze actie niet doorgegaan, maar de foto’s 
gaan we zeker voor een ander onderdeel binnen de HVM gebruiken.  
  
2.13 Verslag over bijeenkomst Provincie Zuid-Holland over toerisme  
Twee bestuursleden hebben deelgenomen aan een overleg, georganiseerd door de Provincie 
Zuid-Holland, waarin toerisme in het algemeen is besproken. Alhoewel Ervaar Maassluis 
druk bezig is om verbanden te leggen tussen de diverse sectoren uit Maassluis, is de vraag 
wat kan de HVM betekenen. Jacques Visker en Erna te Spenke gaan zich hierover buigen.  
  
2.14 Welkomstbox voor nieuwe inwoners Maassluis  
Het bestuur is benaderd door Ervaar Maassluis of de HVM een bijdrage wil leveren in de 
welkomstbox voor nieuwe inwoners van Maassluis. Afgesproken is dat wij vier keer per jaar 
een gratis stadswandeling van maximaal 15 personen aanbieden. De HVM folder met 
aanmeldingsformulier maakt nu deel uit van de inhoud van deze box. Een mooie manier om 
reclame te maken voor de HVM en nieuwe leden te werven.  
  

2.15 Samenwerking met Historische Verenigingen  
Naar aanleiding van een gesprek tussen de secretaris HVM en Historische Vereniging 
Vlaardingen (HVV) is het idee ontstaan om eens bij elkaar in de keuken te kijken. Een 
bijeenkomst met de HVV staat voor 1 februari 2020 gepland.  

2.16 Werkgroep Ervaar sectoren breed  
We zijn door de Citymarketeer uitgenodigd om met twee personen deel te nemen aan een 
overleg waaraan een aantal werkgroepen van diverse sectoren uit het culturele leven van 
Maassluis zal deelnemen. Erna te Spenke en Edwin Broekhart vertegenwoordigen de HVM 
bij dit overleg.  

2.17 Kraam activiteiten  
Net zoals voorgaande jaren hebben wij het afgelopen jaar de HVM tijdens plaatselijke 
activiteiten vertegenwoordigd, zoals de Voorjaarsmarkt, de Boekenmarkt, de Furieade en de 
Kerstmarkt. De bemensing bestaat uit bestuursleden en vrijwilligers van onze vereniging.  
Naast de verkoop van boeken vinden wij het heel belangrijk dat de HVM gezien wordt. Dan 
doen we natuurlijk al met al onze activiteiten, maar we hebben gemerkt dat vanwege de vele 
aanloop, leden graag een bezoek aan onze kraam brengen. Ook niet-leden overigens. En dat 
levert ons elk jaar ongeveer 50 nieuwe leden op. Dat is de helft van het totaalaantal nieuwe 
leden per jaar.   
  
2.18 Flyeren  
Ook dit jaar hebben twee bestuursleden met twee vrijwilligers de wijken Kapelpolder en 
Taanschuurpolder van een folder van de HVM voorzien. Ook al viel de nieuwe aanmeldingen 
wat tegen, we hebben de HVM wel op de kaart gezet.  
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3. Commissie Historie Maassluis (CHM)  
De Commissie Historie Maassluis o.l.v. Ineke Vink vergaderde dit jaar tienmaal. Op de 
vergaderingen worden kennis en ervaringen uitgewisseld over de diverse onderzoeken en 
werkzaamheden die eenieder voor de vereniging verricht. De commissie bestond op 31 
december uit de volgende leden: Arie Blanker, Rien Braber, Wim Duijvestijn, Jan van  
Gelderen, Freek Goos, Henk van den Hoek, David van der Houwen, Rien Koene, Susanne 
Koenen, Jaap van der Sar, Kees van der Sar, Jan Schakel, Bram Sonneveld, Erna te Spenke, 
Ineke Vink, Theo Vroon, Dick van Wassenaar en Henk Wigt.  
De commissieleden doen historisch onderzoek op verzoek of uit zichzelf, houden interviews 
met (oudere) Maassluizers over historische zaken, geven desgevraagd advies op grond van 
hun kennis, denken mee over inhoudelijke vraagstukken en schrijven artikelen voor de 
uitgaven van de HVM. Elk lid heeft specialismes en bepaalde taken die in de 
vergaderverslagen staan genoemd.   
  
3.1 Redactiecommissie  
De redactiecommissie bestond op 31 december uit David van der Houwen, Jan Schakel en  
Ineke Vink (hoofdredacteur). De redactie werd ondersteund door drie lay-out vormgevers: 
Kees Broere, Freek Goos en Gertjan van de Velden. Er is een poging gedaan nieuwe 

ondersteuning aan te trekken, maar deze bleek niet voldoende 
de hoge kwaliteit te kunnen leveren die de HVM zichzelf 
heeft gesteld, ook niet na lange en intensieve begeleiding.  
  
Artikelen voor de boekjes werden aangeleverd door de leden 
van Commissie Historie Maassluis. Verder zijn er diverse 
leden en niet-leden die op onregelmatige basis advies gaven, 
artikelen instuurden, onderzoek deden en andere hand- en 
spandiensten verleenden, uit zichzelf of op verzoek. 
Historische Schetsen nr. 74 en 75 zijn verschenen. 75 was 
dubbeldik (160 pagina’s) en in kleur. Reden was het grote 
aantal artikelen dat in voorraad is.   
De Kalender 2020 is samengesteld rond het thema van 2020: 
75 jaar vrijheid. Ook is besloten, na een enquête onder de 
leden, de lay-out van de kalender 2021 volgend jaar te 

veranderen.  
  
3.2 Themaboekjes  
In dit jaar zijn geen themaboekjes verschenen, hoewel er wel voorbereidingen zijn gestart 
voor een zestal themaboekjes die in 2020 zullen uitkomen, waarvan één digitaal.  
  
3.3 Projectgroep Canon van Maassluis  
De projectgroep heeft zichzelf in slaap gebracht omdat het werk erop zit. Maar Jan Schakel 
beheert nog de website van de Canon van Maassluis.   
  
3.4 Werkgroep Indexering Historische Schetsen  
De redactiecommissie (in casu Jan Schakel en Ineke Vink) neemt de indexering van elk 
nieuw verschenen boekje voor zijn rekening.  
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3.5 Werkgroep Jaarrubriek  
Theo Vroon is dit jaar gestart met de nieuwe jaarrubriek. Dat betekent dat hij op de server 
interessante nieuwsitems plaatst, die maandelijks op de website van de HVM verschijnen.  
  
3.6 Werkgroep Schetsjes voor derden  
De redactie voldoet aan verzoeken van derden om met regelmaat Historische Schetsjes aan te 
leveren. Op de website WOS/Streekhistorie zijn 4 schetsje verschenen. In het blad Rvaer’m 
zijn eveneens 4 schetsjes verschenen. In de Maassluise Courant/De Schakel zijn 12 schetsjes 
verschenen. Deze laatste zijn na publicatie ook op de eigen website van de HVM verschenen 
als column.  
  
3.7 Werkgroep Historische Avonden  
Ineke Vink maakt afspraken met sprekers en zorgt voor de onderwerpen. Erna te Spenke 
verzorgt de pr. Wim de Lege verzorgt de technische kant van de avond, de ontvangst van 
de gast(en) en de eventuele vergoeding. Er zijn vier Historische Avonden georganiseerd: • 
7 februari: geschiedenis van de Steendijkpolder (Kees van der Sar en Ineke Vink)  
• 11 april: Rijksstraatweg nr. 4 (Leo Boer).  
• 12 september: begraven en begraafplaatsen (Arno de Winter en Cock Paalvast).  
• 21 november: het werk van de HVM-Stadsfotografen (door verschillende fotografen 

gepresenteerd)  
  
4. PR & Communicatie  
Vanwege de functie-aanvaarding in april door Erna te Spenke, beslaat dit verslag een periode 
van drie kwartalen in 2019. De Historische Avond (HA) in april was al in de publiciteit 
gebracht in het eerste kwartaal. Alle persberichten zijn verstuurd naar Ervaar Maassluis (EM), 
WOS, AD, De Schakel, Maassluis.nu en Maassluis24. Zo nodig ook naar andere 
belanghebbenden. Uiteraard een vermelding op onze eigen website met een koppeling naar 
Facebook (FB) en Twitter.  
  
4.1 Gevelsteen De Goude Leeuw  
Onder leiding van projectleider Dick Buurman is de gevelsteen in 2019 opgehaald bij de heer 
Molenaar, gerestaureerd en geplaatst aan de Veerstraat. Om zoveel mogelijk mensen te laten  

kennismaken met deze bijzondere en historische 
gebeurtenis is gekozen om hiervan de WOS 
beeldmateriaal te laten maken. Iedere gebeurtenis 
is in het journaal van de WOS uitgezonden. Het 
Algemeen Dagblad en De Schakel hebben 
veelvuldig over De Goude Leeuw geschreven. De 
HVM heeft via de eigen website en Facebook alle 
facetten van het project kenbaar gemaakt. Op  14 
mei is de steen door de firma Warnaar opgehaald 
en naar Maasland gebracht, naar de restaurateur 

Zoltán Varro.  
  
Van de restauratie in augustus zijn beelden gemaakt, deze zijn via YouTube goed bekeken.  
Op 28 september vond de onthulling door wethouder Bronsveld-Snoep en de heer Molenaar 
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plaats. Vooraf was er een samenzijn in het Museum waar gesproken werd over het project. De 
genodigden en sponsoren liepen gezamenlijk naar de Veerstraat voor de onthulling.  
  
Teruggekomen in het Museum sprak de wethouder haar waardering uit aan iedereen voor de 
bijdrage aan dit project. De gevelsteen toont mede de rijke geschiedenis van Maassluis. Met 
een gezellige receptie werd de onthulling afgesloten. In De Schakel van 10 oktober vond de 
laatste publicatie plaats met als titel ‘De weerbarstige leeuw’ is onthuld.  
  
4.2 Samenwerking HVM met Ervaar Maassluis (SPM)  
De overleggen met Stichting Promotie Maassluis (SPM) zijn op bestuurlijk niveau gevoerd. 
Hieruit is een afsprakendocument voortgekomen. Eén van de aandachtspunten voor de HVM 
was het logo van Ervaar op de nieuwe polo’s van de stadsgidsen en de kraambemensing te 
voorzien. Tijdens de Furieade in oktober zijn deze polo’s in de nieuwe kleur en uitvoering 
voor het eerst gepresenteerd. Op de linker voorkant staat het HVM-logo, aan de rechterzijde  
 
het Ervaar Maassluis-logo. De ‘stadsgidsen’ zijn ook aan de achterzijde goed herkenbaar 
geworden.  
  
Ervaar Maassluis (EM) heeft een breed overleg geïntroduceerd met ondernemers, horeca, 
Stadshart, Wilgenrijk, Wereldhave (Koningshoek) en de cultuursector. De HVM is in 2019 
bij de opstart van dit overleg aanwezig geweest. Daarnaast heeft EM behoefte om een 
Adviesgroep te kunnen raadplegen. Vooral beleidsmatige zaken zullen hier op de agenda 
komen te staan. De HVM zal, op verzoek, in dit platform plaats gaan nemen.  
  
4.3 Polderwandelingen  
Themawandelingen over de Weverskade en in de Zuidbuurt zijn populair bij wandelaars. 
Afgelopen jaar zijn deze wandelingen verzorgd tussen mei en september. Public Relations 
heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed via De Schakel, de eigen website en social media. 
EM heeft de aankondiging in de eigen agenda en op de digitale borden vermeld. Zo wordt een 
breed publiek bereikt.  
  
4.4 Historische Avonden  

De Historische Avonden zijn goed bezocht. 200 
aanwezigen per avond was geen uitzondering. De 
Historische Avonden werden gecommuniceerd via 
de gebruikelijke media. Daarnaast hebben de 
facebookberichten een goed bereik. Maassluis.nu 
en Maassluis24 nemen de persberichten over.  

  
  
  
  

  
4.5 HizzQuiz  
Deze kregen in april het thema ‘vervoer’ mee en in november ‘gevel- en gedenkstenen’. 
Beide avonden hadden inschrijvingen van bekende teams. Er bestaat nog ruimte om 2 à 3 
teams te laten deelnemen. In 2020 zal hier extra aandacht voor zijn.   
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4.6 Website  
De bezoekers kwamen als volgt bij de website:  
- 38% via zoekmachines  
- 34% door direct naar www.histvermaassluis.nl te gaan.  
- 24% via social media  
- 4% via andere websites   
  
Verder leuk om te weten. Op 21 juli zijn er 750 verschillende bezoekers geweest op de 
website. Het record voor 2019. De reden hiervoor is niet te achterhalen. In 2019 is er een 
mijlpaal bereikt, de 10.000ste foto is op de Collectiebank geplaatst. Wekelijks worden er 
foto’s toegevoegd aan de collectie. Op Facebook wordt actueel beeldmateriaal gedeeld.  
  
4.7 Voorzitter  
In de laatste week van december is het persbericht uitgegaan voor de beoogd voorzitter Peter 
van Baalen. Via Facebook zijn er vele felicitaties binnen gekomen.  
4.8 Vraagbaak  
De ‘Vraagbaak’ van de HVM wordt onderhouden door Dick van Wassenaar. Hij ontvangt via 
verschillende ingangen zoals de HVM-website, de HVM-Collectiebank of Facebook vragen 
over de geschiedenis van Maassluis. Het zijn vragen uit binnen- en buitenland van het type 
Wie, Wat, Waar en Wanneer, waarvoor hij, ook met hulp van andere HVM-leden, het 
antwoord probeert te vinden en deze dan aan de vraagsteller doorgeeft. Ook wordt er op 
verzoek fotomateriaal beschikbaar gesteld. In het jaar 2019 bedroeg het aantal vragen gesteld 
door personen uit Maassluis en daarbuiten 53 (in 2018: 58). In de meeste gevallen kon daarop 
binnen enkele dagen een bevredigend antwoord worden gegeven, in een enkel geval niet. De 
antwoorden werden in veel gevallen gewaardeerd met een bedankbriefje van de aanvrager. 
Ook dit jaar leidde gestelde vragen tot nieuwe vondsten en gewijzigde inzichten over de 
historie van Maassluis.  
  
5. Commissie Stad & Monument  
5.1. Missie  
De Commissie Stad & Monument richt zich onder leiding van Jacques Visker (secretaris/ 
bestuursadviseur erfgoed) op de monumenten van de stad. Wij maken de historie ervan 
zichtbaar en beleefbaar voor inwoners en bezoekers. Wij bewaken het behoud van 
monumentale elementen bij de sloop en verbouwing van historische panden.  
  
5.2 Samenstelling  
Op 31-12-2019 bestaat de commissie uit de volgende 21 personen (allen stadsgids): Arie 
Blanker, Piet Bouterse, Edwin Broekhart, Ina Dallinga, Paul van Deventer (ook coördinator 
gidsen), Hans Eijsackers, Willem Fortuin, Edo Haan, Rob Houweling (organisator 
polderwandelingen), Cees Lievaart, Laura van der Linde, Gerard van Os, Cees van Schie, 
Anja Smit, Emma Smit, Jacques Visker, Alle Visser, Hanneke Volker, Theo Vroon, Constand 
Wassink en Martin Weeda.  
  
5.3 Mutaties  
In maart overleed plotseling Cees de Winter. Cees had net de opleiding tot stadsgids voltooid 
en stond klaar voor de inzet als zelfstandig rondleider; helaas kwam het zover niet meer.  
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Vier gidsen namen afscheid vanwege werk, gezondheid of gevorderde leeftijd: Ria Berkhout, 
Gertjan Enzerink, Aja de Boer-Slagboom en Petra Hoks-Zwaard (ook waarnemend 
coördinator). De laatste twee gidsten al van voor de eeuwwisseling; het bestuur benoemde 
hen tot lid van verdienste. Nieuw ingestroomde gidsen: Cees Lievaart (terugkeer), Laura van 
der Linde en Gerard van Os.  
  
5.4 Wandelingen  
Wandelingen/activiteiten Aantal Percentage 
Historische wandeling 47 72% 
Maritieme wandeling 1 2% 
Maarten 't Hartwandeling 4 6% 
Polderwandeling Weverskade/Zuidbuurt 10 15% 
Kindermonumentendag 1 2% 
Gidsen op rondvaartboot Furieade 2 3% 

Totalen  
  

Van de wandelingen werd 66% geboekt bij de HVM en 34% bij Ervaar Maassluis.  
Aan de wandelingen/activiteiten hebben ± 670 bezoekers deelgenomen.  
5.5 Relaties met externe organisaties  
Op 31-12-2019 hebben twee leden van de commissie namens de HVM zitting gehad in de 
Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Maassluis. In 2018-2019 gaven stadsgidsen 
rondleidingen aan het personeel van de gemeente. Als tegenprestatie verzorgde ‘het stadhuis’ 
in 2019 voor de gidsen een fietstocht langs nieuwe bouwprojecten in de stad.  
  
Op regelmatig basis hebben Paul van Deventer en Jacques Visker overleg met Ervaar 
Maassluis over de planning, boekingen en uitvoering van rondleidingen en andere 
evenementen waaraan de stadsgidsen meewerken. De HVM-brochure ‘Historische 
stadswandeling Maassluis’ is vanaf 2019 ook verkrijgbaar in het Engels, Duits en Frans 
(verkoop: Ervaar Maassluis infopunt).  
  
In 2019 maakte de commissie de tekst voor een nieuw ANWB-bord (nu in bestelling) onder 
de gevelsteen De Goude Leeuw. In 2019 werd op de vraag van Seniorenwelzijn een 
historische rondrit ontworpen voor scootmobielrijders en een stadsgids op de fiets. Trappen 
mijdend, geschikte afrollen berijdend zoeven door de stad, inclusief een ronde door de Groote 
Kerk. In 2019 werkten zes commissieleden mee als gastheer(-vrouw)/gids in de Groote Kerk 
tijdens de publieksopenstellingen, onder aanvoering van Piet Bouterse (coördinator vanuit de 
Groote Kerk). Acht commissieleden traden op als verteller-op-locatie tijdens de 
Kindermonumentendag 2019.  
  
Twee commissieleden hielden in de DrieMaasHave in het mannencafé een virtuele 
rondwandeling door oud Maassluis met behulp van een diapresentatie van foto’s uit de 
HVMcollectiebank. Twee commissieleden schreven lesbrieven voor het basisonderwijs in de 
stad in het kader van het Cultuurmenu (meerjarenproject). Op de valreep kwam in december 
de vraag van een leerling in het Maassluise basisonderwijs naar informatie over ‘kinderarbeid 
in Maassluis’. Dat bleek een nog niet eerder behandeld onderwerp in de HVM. De leerling 

65 100 % 
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kreeg haar antwoord en het verzameld materiaal leidt tot nieuwe publicaties in het komend 
jaar.  
  
6. Commissie Collecties HVM (CCH)  
De HVM onderzoekt, beschrijft en deelt de geschiedenis van Maassluis. De Commissie 
Collecties HVM verzamelt actueel en historisch beeld- en woordmateriaal. Een enthousiaste 
groep vrijwilligers verricht werkzaamheden die uiteenlopen van archiveren, digitaliseren van 
beeldmateriaal, tot het in beeld brengen van ontwikkelingen van en gebeurtenissen in  
Maassluis. Op 31 december bestond de kerngroep van deze commissie uit Piet Damsteeg, Jan 
Rook, Wim den Oudsten, Rob Ouwenbroek, Kees Tempelaars, Leo Valkenburg, Kees 
Vermaas, Jan Verweij en Theo van de Waardt.   
Rob heeft aangegeven het een beetje rustiger aan te willen doen en is tijdens de Kerstborrel 
HVM op basis van al zijn prestaties benoemd tot Lid van Verdienste.   
  
6.1 Asset Management  
Om aan de HVM-missie te voldoen, is het van groot belang de continuïteit in de 
ontwikkeling, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de collecties te waarborgen. Voor het 
bereiken van de doelstelling zijn toereikende middelen nodig. Deze middelen, zoals mensen, 
apparatuur, software, procedures en back-upfaciliteiten, moeten we beheren, evalueren en 
begeleiden. Daarnaast moeten we deze middelen in optimale conditie brengen en houden 
zodat we zeker kunnen zijn van de kwaliteit en de beschikbaarheid tegen de laagst mogelijke 
kosten. Al deze aspecten kunnen we onderbrengen in een beheersysteem, het “Asset 
Management Systeem” (AMS).   
De ontwikkeling van het AMS is er een van lange adem, vraagt veel inbreng van onze 
vrijwilligers en is nu ruwweg halverwege. Volgens dezelfde ruwe planning is de verwachting 
dat in het derde kwartaal van 2020 het systeem voor de CCH operationeel is. Een succesvolle 
implementatie is mede afhankelijk van de mate waarin het door de organisatie wordt 
gedragen. Vanuit de HVM gezien is het AMS-systeem voor de CCH een pilotproject, waarna 
wij het beheersysteem, na gebleken geschiktheid, uit zullen breiden met de andere 
HVMdisciplines.   
  
6.2 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) HVM  
Het ICT-team bestaat uit Theo Vroon en Erik Vroon. Er zijn op het moment vier pc-stations 
in gebruik in het HVM-kantoor:   
PCHVM05: Deze pc is in 2017 nieuw aangeschaft. Het scherm dateert uit 2014 en is bij de 
verhuizing naar het Museum gekocht. Deze set zal zeker tot 2022 in bedrijf blijven.  
PCHVM02: Deze pc is tijdens de verhuizing (2014) nieuw aangeschaft. Het bijbehorende 
scherm is van het Museum; het station is ingericht als een wisselstation voor zowel 
medewerkers van het Museum als voor de HVM. Er zijn geen bijzondere 
reparaties/vervangingen geweest dit jaar. Deze set zal zeker tot 2019 in bedrijf blijven. 
PCHVM03: Deze pc is nieuw aangeschaft nadat de oorspronkelijke pc, die uit de Kuiperij 
was meeverhuisd, het had begeven in september 2015. Het bijbehorende scherm is van het 
Museum; het station is ingericht als een wisselstation voor zowel medewerkers van het 
Museum als voor de HVM. Er zijn geen bijzondere reparaties/vervangingen geweest dit jaar.   
Deze set zal zeker tot 2020 in bedrijf blijven.  
PCHVM01: PCHVM04 is in 2018 vervangen door de oorspronkelijke PCHVM01 uit 2014 en 
we hebben besloten dat hij het zeker nog een jaar moet doen. Het scherm dateert uit 2007.   
  



Secretaris Algemeen 2019    Pagina |14  
  

PROMETHEUS Server: De uit 2010 daterende server is in 2015 gevirtualiseerd en in 2016 
flink geüpgraded en uitgebreid. De server zou tot 2021 mee moeten kunnen. Het bijbehorende 
scherm dateert uit 2010. Er is dit jaar behoorlijk aan gerepareerd. Sinds de dagen rond 8 en 9 
augustus kregen we klachten binnen dat de FTP-server moeilijk of niet toegankelijk was voor 
de medewerkers. Sommigen hadden wel toegang en anderen niet. Op dat moment weten we 
dat aan het niet toegankelijk zijn van het DNS-bestand bij Totallyhosted. We konden op dat 
moment niet controleren of alle instellingen daar juist waren en we hadden geen verklaring 
voor het wisselend toegankelijk zijn van de server. Na enige tijd bleek dat de server op een 
kritische stop stond, omdat de systeem-SSD was volgelopen. Hierdoor kunnen de processen 
niet worden afgemaakt en gaat de server in een acute kritische stop. De beheerder adviseerde 
de systeem-SSD door een grotere te vervangen en ook de opslagcapaciteit van de server te 
vergroten omdat die capaciteit voor 90% in gebruik was.   
  
Het bestuur heeft toen besloten het advies onmiddellijk op te volgen. Nadat de fysieke 
serversoftware geheel opnieuw was geïnstalleerd vanaf de originele CD op de nieuwe 
systeem-SSD. Vervolgens zijn de back-ups van de virtuele servers teruggezet. Daarna zijn 
alle gegevens weer teruggezet op de nieuwe harddisks. De server zelf is helemaal 
schoongemaakt en nagezien en uitgebreid getest. Op 16 augustus was de server weer op zijn 
plaats in het Museum, in het netwerk geconfigureerd en opgestart. De opstart was direct 
succesvol. We willen de FTP-server gaan versleutelen en het FTPS-protocol gaan gebruiken, 
omdat dat veiliger is en minder kans geeft op indringers op ons systeem. De ICT-beheerder 
moet zich nog verdiepen in wat dit allemaal behelst en wat hiervoor nodig is en hoe we dit 
gaan implementeren, zodat de gebruikers er niet of nauwelijks last van hebben. Dat staat voor 
volgend voorjaar gepland.   
  
Er is begin december software aangekocht om gemakkelijk back-ups te maken en eventueel 
weer terug te halen. Dit was nodig omdat met de software die we hadden het niet mogelijk 
was om bestanden per stuk terug te halen en zoeken naar specifieke bestanden tijdrovend was 
en de hele back-up eerst moest worden teruggezet om dit te doen. Dit kostte € 436,50. Omdat 
in december de VPN-toegang vooral voor MAC-gebruikers steeds problematischer werd is de 
toegang via PPTP vervangen voor een toegang met het SSTP-protocol. Deze is uitvoerig 
getest door een van onze vrijwilligers en werkt goed. Ook de Windows-gebruikers kunnen 
hier binnenkort gebruik van maken. Het Office 365 abonnement is in november voor een jaar 
verlengd.   
  
6.3 Stadsfotografen  
Ook in 2019 legde het fotografenteam weer volop de recente geschiedenis van Maassluis in 
beeld vast. Een selectie is op de collectiebank in de map Actueel geplaatst. Daarnaast heeft de 
HVM ook van andere fotografen mooi beeldmateriaal mogen ontvangen.  De groep 
stadsfotografen bestaat uit Kees Broere, Gerard van Os, Jan Steehouwer, Will van der Velde, 
Kees Vermaas, Jos Webbers (coördinatie), Nel Wilkes en Klazien Zomer. In totaal zijn er 
afgelopen jaar 369 foto’s geplaatst (378 in 2018) waaronder veel van bouwactiviteiten.   
  
Bouwactiviteiten hadden voornamelijk plaats in de wijk Wilgenrijk, maar ook op het Balkon 
(nieuwbouw Elbe met de woontoren Albatros), in de Burgemeesterswijk (Loofmeesters) en in 
de Dirkzwagerstraat werd en wordt volop gebouwd. De sloop en nieuwbouw van de Lidl 
supermarkt in winkelcentrum Steendijkpolder was ook een grote activiteit die volop in beeld 
is gebracht. De supermarkt opende in februari weer haar deuren. De sloop van de historische 
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boerderij aan de Weverskade 118 was aanleiding om in samenwerking met Midden-Delfland 
is Mensenwerk een uitgebreide foto- en filmreportage van het bouwwerk te maken. Deze 
boerderij, met authentieke elementen, moest wijken voor de tweede ontsluitingsweg naar 
Wilgenrijk.  
  

Speciale aandacht is geschonken aan de TV 
opnamen van Kerstfeest in de Stad, de restauratie 
van het uurwerk van de Groote Kerk en de 
plaatsing van de gerestaureerde gevelsteen De 
Goude Leeuw. Een ander boeiend foto onderwerp 
was het vastleggen van een heel curieus voorwerp 
aanwezig in de bijna gesloten schoenenwinkel van 
Voorberg. Deze zaak is in het bezit van een wel 
heel merkwaardige manier van schoenenpassen.  

Het werkt met röntgenstralen. Op verzoek van 
een  

van onze schrijvende vrijwilligers is deze bijzonderheid op de gevoelige plaat vastgelegd. Een 
heel belangrijke activiteit van het fotografenteam was de presentatie op de Historische avond 
van 21 november in het Theater Koningshof. Op deze avond gunden de stadsfotografen het 
aanwezige publiek een blik achter de schermen van hun werkzaamheden. De projectenlijst 
bevat momenteel 36 items, dus is er voldoende werk aan de winkel.  
  
6.4 Collectiebank  
Dankzij de steun van Berry Uilkema van Wedomedia B.V. beschikt de HVM over een online 
historische beeldbank waar de HVM haar (media)bestanden kan beheren en, veel 
belangrijker, kan tonen. Met de ontwikkeling van de Collectiebank.nl levert Wedomedia 
geheel belangeloos een belangrijke bijdrage aan het behoud van ons erfgoed door inzet van 
middelen en expertise op het gebied van digitale beeldarchivering. De HVM Collectiebank is 
verder gevuld en bevat per 31 december naast 12.354 (een toename t.o.v. 31 december 2018 
van 2135, gesteld doel 1500 stuks) foto’s uit het verleden ook 3.285 foto’s die een beeld 
schetsen van het meer recente verleden (vanaf 2012 tot nu). Een deel van die foto’s, uit de 
jaren 2012, 2013 en 2014, is ouder dan vijf jaar en hoort niet meer thuis in de map Actueel 
maar moet verhuizen naar het (historisch) Fotoarchief van de Collectiebank. In totaal zijn in 
2019 2503 nieuwe bestanden op de Collectiebank geplaatst.   
  
Het gemiddeld aantal bezoekers van de HVM Collectiebank bedraagt ongeveer 60 per dag.  
Uitschieters volgen vaak na publicatie van een pakkende foto op Facebook. Zo bezochten op 
21 februari 100 en op 6 juli 90 bezoekers de HVM Collectiebank. Het aantal reacties op de bij 
de foto’s gevoegde informatie is in 2019 fors toegenomen (2018 ca. 200) tot 488. De 
bezoekers hebben blijkbaar de weg gevonden om hun aanvullingen en correcties naar de 
beheerder te sturen. Regelmatig ontvangt de HVM, naar aanleiding van een bezoek aan de 
Collectiebank, verzoeken om bepaalde plaatjes in hoge resolutie te leveren zodat zij kunnen 
dienen als wandversiering. Belangstellenden kunnen ook alle Historische Schetsten van en 
over Maassluis tot en met jaargang 2017 bekijken en, indien gewenst, downloaden. De 
filmcollectie is met één film uitgebreid en bevat nu 15 films. Wel zijn er plannen gemaakt en 
deels uitgevoerd om oude fragmenten van vele smalfilmmakers te bewerken en op de 
Collectiebank te plaatsen.   
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Tijdens de Historische Avond van november kon het publiek genieten van het eerste resultaat. 
Voor sommige HVM-leden een feestje van herkenning. En ‘last but not least’ is de index van 
de Historische Schetsen, bijgewerkt tot en met HS 75, het laatstverschenen boekje, op de 
Collectiebank te vinden.   
  
6.5 Collecties  
De werkzaamheden aan de Wim van der Stelt-collectie gaan onverminderd door. Ter 
herinnering. De totale collectie bestaat uit 71.478 kleinbeeldnegatieven, 1.791 
grootbeeldnegatieven, 5.111 foto’s en 188 dia’s. Inmiddels zijn 3.759 foto’s van de eerste 
selectie (9.435 afbeeldingen) op de Collectiebank te bewonderen. Al dit beeldmateriaal is in 
de loop van de afgelopen jaren gescand en deels van de juiste informatie voorzien. Ook in 
2019 is een grote inspanning geleverd om een deel van deze collectie van aanvullende 
informatie (locatie- of straatnaam en een summiere beschrijving) te voorzien zodat de foto’s 
geschikt zijn voor opname in de beeldbank en/of plaatsing op de HVM-Collectiebank.   
  
Niet al het beeldmateriaal is te zien op de HVM Collectiebank, maar wel te raadplegen op de 
HVM-Beeldbank, de bron van onze beeldverzamelingen. De Beeldbank bevat 17.581 (een 
toename t.o.v. 31 december 2018 van 1386, gesteld doel 1000 stuks) afbeeldingen en scans 
van 636 documenten, 197 kaarten en 85 krantenartikelen. In de zogenaamde ‘Schoenendoos’ 
bevinden zich nog steeds meer dan 1.300 afbeeldingen die de CCH allemaal nog moet 
beoordelen op hun historische waarde. Voordat de beeldbankbeheerder een afbeelding in de 
Beeldbank opneemt, hebben andere leden van deze commissie de afbeelding gescand, 
gecontroleerd op al voorkomen in de Beeldbank en voorzien van de juiste gegevens. Er resten 
ca. 5.000 afbeeldingen die dit proces nog moeten doorlopen. Tot op heden is de digitale 
uitgave van het boek ‘Mijn herinneringen’ van Harry van Ettinger 627 keer gedownload. Het 
boek ‘100 jaar Muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ is 128 keer gedownload.  
  
6.6 Archief  
In het archief van de HVM bevinden zich heel veel fragmentarische gegevens die we nog 
moeten bestuderen en ordenen. Maar ook buiten de HVM is nog veel interessants te vinden in 
o.a. Archief gemeente Maassluis, Stadsarchief Vlaardingen, het archief van het  
Hoogheemraadschap van Delfland, het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek.   
In 2019 is geen voortgang geboekt met de ordening van het HVM archief. De oorzaak ligt 
voornamelijk bij de aard van dit werk. Het is tijdrovend en voor velen te saai.  
  
6.7 Postbezorging  
Een aantal malen per jaar moet er post verzonden worden naar de meer dan 1300 leden van de 
vereniging. Dat was ook in 2019 weer een flinke klus. Er is een grote groep vrijwilligers die 
als nijvere postduiven in weer en wind alle post in Maassluis en Maasland aan de ca. 1000 
leden bezorgen en daarmee de HVM een grote hoeveelheid portokosten bespaart. Dit jaar 
alleen al een bedrag van ruim €. 6.200,00.  

7. Commissie Evenementen  
7. 1 Historische Avonden  
Er zijn ook dit jaar weer vier Historische Avonden georganiseerd, t.w.:  
◼ 7 februari: De kooiwoningen en de ontwikkeling van de Steendijkpolder (duo 

presentatie van Cees van der Sar en Ineke Vink).  
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◼ 11 april: Rijksstraatweg, troepenverplaatsingen in de tijd van Napoleon (Leo Boer) ◼ 
12 september: Begraven in Maassluis. Arno de Winter en Cock Paalvast.  

◼ 21 november: HVM-stadsfotografen. Kees Broere, Kees Vermaas, Jos Webbers en 
Nel Wilkes. Na de pauze werd de film ‘Maassluis in vroegere jaren’ gepresenteerd. 
Filmbeelden van de jaren 1930 tot 2005 samengesteld uit het videoarchief van de 
vereniging.   

De avonden zijn afwisselend gehouden in de zaal Uiver en de zaal Lepelaar van het Theater 
Koningshof. Over belangstelling was niet te klagen. Ruim 900 bezoekers kwamen op deze 
avonden luisteren en kijken naar de uiteenlopende en boeiende presentaties.  
  
7.2 HizzQuiz  
Om de kennis van Maassluis te vergroten worden er jaarlijks twee HizzQuizen gehouden in 
het Atrium van het Theater Koningshof. Dat het verplaatsen van de quiz van Grandcafé De 
Waker naar het Theater Koningshof een goede is geweest, blijkt wel uit de vele positieve 
reacties. Op 24 april werd voor de 16e keer de HizzQuiz gehouden. Het thema was dit keer 
‘Vervoer door de jaren heen’. Het beantwoorden van de 50 quizvragen was niet voor alle 
teams makkelijk. Dat blijkt wel uit het feit dat er van de te behalen 50 punten er door het 
winnende team Excelsior-M een score werd behaald van 35. Zij namen de wisselbeker over 
van het team VR Oude Mannen.  

  
Op woensdag 13 november de tweede HizzQuiz 
van het jaar. Het thema van deze HizzQuiz was 
‘Gevel- en gedenkstenen’. De 9 teams streden om 
de HVM-jubileum wisselbeker die nog in handen 
was van het team Excelsior-M. Gastheer en 
presentator van de quiz was wederom Bas Booister 
die bij WOS Media als hoofdredacteur werkzaam 
is. Een gewijzigde opstelling van het videoscherm 
was voor de teams een enorme verbetering. Vanuit  

alle kanten van het Atrium waren de vragen en antwoorden goed te volgen. De wisselbeker is 
door het team VR Oude Mannen overgenomen van het team Excelsior-M. Met een score van 
41 punten van de totaal te behalen 50 punten.  
7.3 Braderieën  
Aan vier Maassluise evenementen is door de HVM deelgenomen met de braderiekraam: de  
Voorjaars Fair, de Boekenmarkt, de Furieade en de Kerstmarkt. Het blijft een leuke bezigheid 
voor de mensen die de kraam bezetten. En dat het ook een goede gelegenheid is om nieuwe 
leden te werven blijkt wel uit het feit via de braderiekraam de meeste nieuwe leden zijn 
geworven.   
Op zaterdag 5 oktober, tijdens de 40e Furieade, was de HVM wederom vertegenwoordigd 
met de braderiekraam. Op een mooie en zeer opvallende plek, de Boelhouwersbrug, stond de 
kraam te schitteren. Een ledenwerfactie met voor elk nieuw lid voor de aanbrenger een 
prachtige HVM  publicatie. Met Zonneveld Uw Slijter (bier Maassluise Vissersvloot voor een 
speciale prijs), IJsmaker Jeroen (chocolade voor ieder nieuw lid) en het Maassluise 
Kaaswinkeltje gratis kaasblokjes voor de ‘flauwe’ passanten, zijn afspraken gemaakt dat zij 
zich konden profileren in de kraam. Met een beetje inschikken is er ook plaats ingeruimd 
voor Zorg & Vlijt om haar bekendheid te vergroten.  
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Uiteindelijk viel het weer tijdens de Kerstmarkt 
best mee. Een flinke bui in de middag, maar de 
rest van de dag was het droog. Veel belangstelling 
bij de kraam. Ruim 100 figuranten liepen rond 
over de Kerstmarkt. Een aantal wulpse dames liet 
zich graag fotograferen in onze kraam. En de 
kraambemanning was er zichtbaar mee 
ingenomen. Weer veel belangstelling voor de 
kraam op de Boelhouwersbrug.   

  
7. 4 HVM Barbecue  
Zaterdag 31 augustus was de dag dat de tuin van het Museum Maassluis het decor was voor 
de jaarlijkse barbecue voor de actieve vrijwilligers. Weer waren de weergoden ons goed 
gezind. Een heel klein buitje, dat eigenlijk geen naam mag hebben, kon de pet niet drukken. 
Eerst nam Paul van Deventer het woord en richtte zich tot Aja de Boer-Slagboom. Hij wist 
haar te vertellen dat het bestuur had besloten haar te benoemen tot Lid van Verdienste. Een 
zeer verraste Ada kreeg de oorkonde en een bos bloemen overhandigd met een zoen van de 
spreker. Als afscheid werd Gertjan, de oud-voorzitter, in het zonnetje gezet.  Inmiddels 
werkzaam als Cultuurmakelaar bij de gemeente Maassluis. Kees Tempelaars memoreerde de 
enorme inzet en de passie die hij voor de HVM heeft. Een geweldige tijd waar hij de 
vereniging prominenter op de kaart van Maassluis had gezet.   
  
7. 5 Seniorendag in de Immanuëlkerk  
Een gegeven is dat tijdens de Furieade er voor de senioren ook iets wordt geregeld. Naast een 
vaartocht is er ook een ontspanningsmiddag in de Immanuëlkerk. In 2017 was de HVM met 
een quiz een onderdeel van het programma. Voor dit jaar was er weer een verzoek om deel te 
nemen. Aan de hand van oude foto’s, waarop gebouwen, bedrijven, monumenten en de 
bedrijvigheid in de stad staan, werd door Edwin Broekhart en Erna te Spenke uitvoerig 
toegelicht wat er te zien was. Leuke reacties van de aanwezigen die vaak met smeuïge 
verhalen meer informatie wisten toe te voegen.  
7. 6 Kerstborrel  
Grote belangstelling voor de Kerstborrel. In de Tuinzaal van het Museum Maassluis konden 
met veel passen en meten de ruim 85 vrijwilligers en hun partner een plekje vinden. Na de 

ontvangst met koffie en een receptiegebakje met 
als schildje ‘Welkom’ en het HVM-logo erop, 
heette Kees Tempelaars, vicevoorzitter, de 
aanwezigen van harte welkom. Twee bijzondere 
mededelingen kon hij doen, ten eerste: Peter van 
Baalen heeft bekend gemaakt om zich verkiesbaar 
te stellen als voorzitter van de HVM. Dit zal op de 
Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2020 
aan de leden worden voorgelegd. Ten tweede: Rob 
Ouwenbroek werd benoemd als Lid van  

 Verdienste.      
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Penningmeester Financieel 
1. Toelichting op de Financiële Jaarrekening 2019 
Aan de financiële situatie van de vereniging is de afgelopen jaren weinig veranderd. Een 
kerngezonde vereniging wat dat betreft. Dit is niet op de laatste plaats te danken aan de inzet 
van de vele vrijwilligers, zo’n 100 in aantal, die de vereniging kent. Daarnaast worden de 
kosten telkens weer kritisch beoordeeld op de noodzaak om te worden uitgegeven. 

Een kleine bloemlezing van activiteiten die door HVM-vrijwilligers in ‘eigen’ beheer worden 
uitgevoerd, waar tegenover lage kosten staan, zijn: de postbezorging in Maassluis van de 
Historische Schetsen, kalender, themaboekjes, contributie- en aanmeldingsbrieven nieuwe 
leden. En de organisatie en catering van de jaarlijkse barbecue, de kerstborrel en de 
bemensing van de braderiekraam bij vier evenementen. Dit geldt ook voor de leden van het 
bestuur en de diverse commissies. De zaken uitbesteden bij externe leveranciers en bedrijven 
zou ertoe leiden dat de contributie niet op het – al jaren op het ongekende – lage peil van 20 
euro kan blijven.   

Het bestuur heeft besloten dat de jaarlijkse contributie ook voor het verenigingsjaar 2020 
wordt gehandhaafd op 20 euro en dat aan leden de bijdrage in de portokosten van 5 euro (in 
Nederland) en 15 euro (in het buitenland) wordt gevraagd. Hogere posttarieven van PostNL 
berekenen we in 2020 niet door.   

2. Gerealiseerde cijfers en begrotingen 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Hieronder treft u een 
overzicht aan van de inkomsten. De toename van het ledenbestand levert meer contributie op 
dan is begroot. Voor de kosten kan worden gesteld dat deze onder de ramingen zijn gebleven. 

INKOMSTEN  
2.1 Inkomsten 2019 en begroting 2019 en 2020  

Bedragen in euro's 

Contributies  26.760,00  26.200,00  26.700,00 
Extra Bijdragen  215,00  250,00  200,00 
Donaties en Giften  1.884,42  1.750,00  1.800,00 
Bijdrage Portokosten  1.105,00  1.150,00  1.150,00 
Gemeente Maassluis, subsidie  6.150,00  6.150,00  6.206,00 
Stads- en buurtwandelingen  1.772,05  1.550,00  1.725,00 
Verkoop HVM-publicaties en overigen  1.687,12  1.500,00  1.500,00 
Onttrekkingen Fondsen  3.701,15  6.000,00  5.150,00 
Rente Banken  23,73  50,00  - 
Bijzondere en overige ontvangsten  124,00  - 100,00 
 Totaal  43.422,47  44.600,00  44.531,00 

Realisatie  
2019 

 Begroting  
2019 

 Begroting  
2020 
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2.2 Contributies  
Het aantal betalende leden bedroeg 1338 die voor een contributieontvangst van € 26.760,00 
zorgden. Begroot was voor 1319 leden € 26.380,00 waardoor er € 380,00 meer contributie in 
de boeken kon worden bijgeschreven. Maar er waren ook leden (16) die hun contributie niet 
wilden betalen en uit de ledenadministratie zijn uitgeschreven. Dat scheelde € 320,00.  

Penningmeester Financieel 
2.3 Toelichting en ontwikkelingen in Ledenadministratie  
De secretaris is verantwoordelijk voor de Ledenadministratie. Het verwerken van alle 
mutaties in de Ledenadministratie is gedelegeerd aan de penningmeester. In het kader van de 
Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) heeft alleen de penningmeester toegang  
tot de Ledenadministratie. Dit garandeert een goede aansluiting tussen de financiële 
administratie (contributie-inkomsten) en een overzicht van betaalde en openstaande 
contributies zoals vastgelegd in de Ledenadministratie.  
De Ledenadministratie wordt bijgehouden door de penningmeester. Informatie die hieruit is 
af te lezen is interessant genoeg om in dit verslag te vermelden. Aantal leden op 1 januari 
2019            1319  
bij: nieuwe leden in 2019:  101 af: opgezegd in 
2019:     58 af: oninbaar contributie 2019:    16  
Aantal leden op 1 januari 2020            1346  
In 2019 konden 101 (2018: 125) nieuwe leden worden bijgeschreven. Hieronder zijn 41 leden 
(2019: 37) die hun contributie pas in 2020 gaan betalen omdat hun lidmaatschap na 1 oktober 
is ingegaan. Nieuwe leden schreven in via:  
Braderiekraam    46  

HVM-website     28  

HVM-kantoor/receptie Museum      9  

Deelname wandelingen      7  

Historische Avonden       5  

Verspreiden flyers      4  

Onbekend      2  

 Totaal   101  

Tegenover de nieuwe leden stond ook het uitschrijven van 58 leden (2018: 51). De reden voor 
de opzegging was:  
Slechte gezondheidstoestand    12  
Overleden    18  
Verhuisd       6  
Geen interesse meer       3  
Geen reden opgegeven    19  
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 Totaal    58  

Penningmeester Financieel 
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Op 24 april werd aan 140 leden een herinneringsbrief gestuurd over hun achterstand in de 
betaling van de contributie. In augustus werd voor de tweede maal een herinneringsbrief aan 
30 leden gezonden. Na herhaaldelijke verzoeken om alsnog de contributie voor het jaar 2019 
te betalen zijn 16 leden (2019: 12) hiervan in gebreke gebleven.  
De 101 nieuwe leden zijn in de volgende leeftijdscategorieën in te delen:  
geboren vóór 1940:       5 leden (2018: 10)  
geboren tussen 1940 en 1950:   26 leden (2018: 39)  
geboren tussen 1950 en 1960:   29 leden (2018: 27)  
geboren tussen 1960 en 1970:   20 leden (2018: 20)  
geboren na 1970:   18 leden (2018: 5)  
geboren onbekend:     3 leden (2018: 24)  
Interesse voor de historie van Maassluis is niet alleen weggelegd voor de geboren  
Maassluizers (32 leden). Ook nieuwe leden van buiten Maassluis maar in Nederland geboren 
(64 leden) en zelfs in het buitenland geboren (2 leden) vinden de weg naar de HVM. Van 3 
leden is hun geboorteplaats onbekend.  

 

 
Ontwikkeling	ledental	 
Op	29	maart	1983	is	de	
HVM	opgericht.	Tot	2003	
steeg	het	aantal	leden	
aanzienlijk.	Daarna	volgde	
een	afvlakking	en	zelfs	een	
daling	totdat	in	2017	de	
actie	‘Ledenwerving’	werd	
gestart.	Sindsdien	is	een	
opgaande	lijn	merkbaar.	
De	HVM	zet	in	op	een	
voortzetting	van	deze	
toename.	 
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Penningmeester Financieel 2019  
In het Jaarplan 2020 ‘De koers die de HVM wil varen’ staat als doelstelling 
voor 2020 het stabiliseren van het aantal leden op 1350. Daarna jaarlijks een 
stijging van 2% per jaar. Inzet van de braderiekraam bij Maassluise 
evenementen zoals de Voorjaars Fair, de Boekenmarkt, de Furieade en de 
Kerstmarkt wordt gecontinueerd. De wijken Sluispolder-West,  
Componistenwijk/Koningshoek, Vertowijk en Bloemenbuurt/Bomendal en 
Koningshoek worden in 2020 voorzien van een flyer. Dan is dit deel van de  

actie ‘Ledenwerving’ afgerond.  

2.4 Extra bijdragen, donaties en giften  
Evenals vorig jaar zijn weer ruimhartig extra’s overgemaakt naar de HVM: een bedrag van € 
1.884,42 (2018: € 1.853,80), dat we waarschijnlijk voor een groot deel zouden missen als we 
van automatische incasso gebruik maken. Als extra bijdragen worden aangemerkt giften die 
boven de € 20,00 uitgaan. Dit jaar was dat € 215,00 tegen € 309,50 in 2018. Een kleine 
aanpassing in de begrotingen is verwerkt. Een woord van dank aan alle gulle gevers voor hun 
donaties, giften en extra bijdragen is hier zeker op z’n plaats.  

2.5 Bijdrage portokosten  
Leden die buiten Maassluis maar in Nederland wonen, worden gevraagd om € 5,00 extra over 
te maken voor de portokosten. Buiten Nederland is dat € 15,00. ‘Slechts’ vier leden voldeden 
niet aan het verzoek de porto te betalen. De begroting voor 2020 is gelijk aan dit jaar.  

2.6 Subsidie Gemeente Maassluis  
Het bedrag aan ontvangen subsidie is gelijk aan de begroting. Voor 2020 is een bedrag 
toegezegd van € 6.206,00, een stijging van ongeveer 0,9 %. Het subsidiebeleid van de 
Gemeente Maassluis is gewijzigd en subsidie wordt nu verstrekt onder aanvullende 
voorwaarden.  

2.7 Stads- en buurtwandelingen  
Ruim 500 wandelaars namen deel aan de georganiseerde stads- en buurtwandelingen. Meer 
inkomsten van € 189,55 ten opzichte van vorig jaar. Voor 2020 is de begroting naar boven 
bijgesteld.  

2.8 Verkoop HVM-publicaties  
Verkoop vindt plaats via het HVM-kantoor maar ook via de braderiekraam en de historische 
avonden. Ook worden boeken aangeboden uit boedel van overledenen of mensen die geen 
interesse meer hebben. Tijdens de braderieën is hiervoor vaak veel belangstelling omdat het 
boeken betreffen die niet door de HVM zijn uitgegeven. Hier gelden ook weer hogere 
inkomsten. De begroting voor 2020 wordt op het niveau van 2019 gehouden.  

2.9 Onttrekkingen Fondsen  
In eerdere algemene ledenvergaderingen is vastgesteld dat voor bepaalde 
projecten gelden uit de fondsen mogen worden onttrokken. Voor aanschaf 
van hardware, vergoeding aan derden voor aanschaf zaken van bijzonder 
belang en voor middelen die nodig zijn om de ledenwerving uit te voeren.  
Het totaalbedrag dat hieraan is uitgegeven, bedraagt € 3.701,15. 
Aanmerkelijk minder dan was begroot. De begroting voor 2020 is naar 
beneden aangepast.  
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UITGAVEN  
2.11 Uitgaven 2019 en begrotingen 2019 
en 2020  
Bedragen in euro's 

Algemene kosten  1.879,69  2.750,00  2.250,00 
Huisvesting  1.558,95  1.550,00  1.575,00 
Inventaris en apparatuur  1.580,69  1.700,00  1.700,00 
Commissies en werkgroepen  1.933,19  3.775,00  3.210,00 
Historisch Archief  10,00  550,00  250,00 
Evenementen  4.825,05  5.700,00  6.550,00 
Publiciteit en Promotie  1.653,80  3.750,00  2.250,00 
Drukwerk  12.563,27  13.350,00  20.100,00 
Verzendkosten  1.733,06  1.950,00  2.150,00 
Lidmaatschappen  60,50  100,00  100,00 
Representatie  368,74  750,00  400,00 
Reserveringen  7.523,42  6.650,00  6.550,00 
Donaties en Giften  1.437,50  1.000,00  1.000,00 
Rentetoerekening  -  25,00  - 
Overige uitgaven  - 1.000,00  500,00 
 Totaal  37.127,86  44.600,00  48.585,00 

2.12 Algemene Kosten  
De kosten voor de drankjes tijdens de algemene 

ledenvergadering zijn € 148,23. Duidelijk binnen de begroting 
van € 400,00. De kosten € 697,77 voor het bestuur bestaan 
voornamelijk uit drankjes en versnaperingen tijdens de 
vergaderingen. De begroting wordt in 2020 teruggebracht van 
€ 1.100,00 naar € 800,00. De kosten voor Kantoorartikelen, 
Verzekeringen, Bankkosten en Overigen, resp. € 254,75, € 

260,49, € 314,34 en € 204,11 bleven binnen de begrotingen.  

2.13 Inventaris en Apparatuur  
Een uitvallende server in augustus bracht veel ongemak met zich mee. Conclusie was dat 
vernieuwing van apparatuur en software noodzakelijk was om een goed functionerende server 
te kunnen garanderen.   
Er werden aangeschaft voor vervanging: Samsung SSD 860 1TB 2.5, WD Red 6TB 256 MB  
SATA3 voor € 571,90, een WD Red 6TB Intellipower 256MB SATA3 voor € 398,00, 
HyperV backup standaard voor € 528,17. En verlenging van de licentie Fotostation voor € 
82,62.  

2.14 Commissies en werkgroepen  
Kosten voor cursussen zijn er niet geweest. De HVM betaalt voor de koffie€ 150,00 aan het 
Museum. Daarnaast kunnen vrijwilligers een vergoeding krijgen als zij thuis veel werk voor 
de HVM verrichten. Gebruik mobiel, pc, werkruimte, warmte, elektriciteit en dergelijke. In 
2019 hebben 9 personen deze vergoeding ontvangen. De verwachting is dat meer personen in  

Realisatie  
2019  

Begroting     
2019  

Begroting    
2020 
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2020 van de vergoeding privémiddelen gebruik gaan maken. Toch wordt de totale begroting 
2020 lager vastgesteld op € 3.210,00 (2019: € 3.775,00). Een aantal vrijwilligers zal in 2020 
de cursus Oud Schrift volgen bij de Kunst & Cultuur Academie.  
2.15 Evenementen  
Voor 2020 staan weer veel evenementen op de agenda: viermaal Historische Avonden, 
tweemaal de HizzQuiz, viermaal deelname aan braderieën, de kerstborrel en de 
vrijwilligersdag/BBQ. Ook wordt in 2020 weer gereserveerd voor het 40-jarig jubileum in 
2023.    

Historische Avond  
In 2019 werd € 2.064,50 aan zaalhuur en technische ondersteuning aan het Theater 
Koningshof overgemaakt. Dit is iets boven de begroting van € 1.900,00. Met name de 
technische ondersteuning bij gebruik van de zaal ‘Uiver’ is hiervan de oorzaak. Voor 2020 
wordt hiermee rekening gehouden en wordt € 2.250,00 begroot.  

HizzQuiz  
Het verplaatsen van de HizzQuiz naar het Atrium van Theater Koningshof is een succes. De 
presentatie op een groot scherm waardoor iedereen goed zicht heeft op het gebodene wordt 
zeer gewaardeerd. De kosten € 204,65 zijn voornamelijk consumpties voor het controleteam, 
genodigden en het winnende team.  

Braderieën  
Aan vier evenementen: de Voorjaarsfair, de 
Boekenmarkt, de Furieade en de Kerstmarkt is 
deelgenomen. Inzet van een opvallende 
HVMkraam op een in het oog springende locatie 
de ‘Boelhouwersbrug’ kon niet worden gemist. 
Het aantal nieuwe leden wordt voor het grootste 
deel (46 van de 101) hier geworven. Kosten zijn er 
voornamelijk voor de huur locatie € 192,50. Aan 
lunch- en consumptiekosten voor de 
kraambezetting werd € 282,40 uitgegeven.  

Kerstborrel  
Een grote opkomst bij de kerstborrel. De catering werd door vrijwilligers van het Museum en 
een aantal bestuursleden verzorgd. Van de begroting € 1.500,00 werd € 1.251,24 gebruikt 
voor de receptiegebakjes, drankjes, hapjes en kerstspullen. Voor 2020 een bedrag op de 
begroting van € 1.250,00.  

Vrijwilligersdag  
Voor de actieve vrijwilligers werd er eind augustus wederom de inmiddels traditionele 
barbecue gehouden. En wederom waren de weergoden ons goed gezind. Omdat ook hier alles 
in eigen beheer door bestuursleden werd georganiseerd konden de kosten in bedwang worden 
gehouden. Totaal werd € 829,76 uitgegeven met een begroting van € 1.050,00. Dit bedrag 
houden we ook aan voor 2020.  

40-Jarig jubileum 2023 
Volgens de regels die zijn vastgesteld wordt jaarlijks, behalve in het jaar van de 
jubileumviering, een bedrag gereserveerd van € 1.250,00 voor de activiteiten rond het 40-
jarig jubileum. Dat jubileum zal in 2023 plaatsvinden.  
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2.16 Publiciteit en promotie  
Hieronder worden opgenomen de kosten van de registratie van de domeinnamen (€ 127,44) 
van de HVM. Voor merchandising en publiciteit werd € 366,75 uitgegeven voor  

Penningmeester Financieel 2019  
reclamepennen die bij de welkomstpakketten voor nieuwe leden worden gedaan. Bij Zorg 
& Vlijt werd een vitrinekast geplaatst en posters opgehangen voor HVM-promotie. Nieuwe 
promotiekleding (sweaters) werden aangeschaft. Stichting Promotie Maassluis wilde haar 
logo ook op de sweaters afgedrukt zien en betaalde daarvoor een deel van de kosten. 
Uitgegeven per saldo € 846,31 dat onder de begroting promotiekleding van € 1.250,00 is 
gebleven. Voor 2020 wordt niet voorzien in nieuwe of vervangende promotiekleding. De 
HVM heeft een brochure voor een bedrag van € 278,30 bekostigd voor in de Welkomstbox 
van Maassluis. In De Schakel van 19 december stond een zogenoemd ‘Kerstballon’ met de 
beste wensen voor 2020 voor een bedrag van € 35,00.  

2.17 Drukwerk  
In 2019 zijn de Historische Schetsen nummer 74 en een dubbeldik en in full color nummer 75 
uitgegeven. Dit was in de drukkosten te merken. Nummer 74 kostte € 2.294,45 en nummer 75  
€ 5.717,05. Kalender 2020 ‘75 Jaar vrijheid’ in een oplage van 1400 exemplaren kostte € 
2.588,75 (€ 1,85 p/stuk). Bij de verzending van de Historische Schetsen werd een nieuwsbrief 
met actuele informatie gevoegd. Verzending van al dit drukwerk buiten Maassluis via PostNL 
ging in enveloppen die voor een kostenpost van € 738,10 zorgde. Naar 1305 leden ging het 
verzoek om de contributie voor 2019 te betalen. Het printen en inpakken kostte € 514,25. De 
flyers, die in de wijken Kapelpolder en Taanschuurpolder zijn verspreid, en 
enquêteformulieren, kostten € 213,87. Alles bij elkaar een kostenpost van € 12.563,27.  Voor 
dit alles was begroot € 13.350,00, dus binnen de begroting gebleven. Voor 2020 ligt dit 
anders. Omdat de reacties op de Historische Schetsen nummer 75 in full color zo geweldig 
zijn, wordt vanaf 2020 de schetsen zoveel als mogelijk in kleur uitgegeven. Dit werkt 
kostenverhogend. Daarnaast staan twee themaboekjes, Dommisse en Maassluise Geuzen, in 
de planning die in eigen beheer worden uitgegeven. Daarom is voor 2020 € 20.100,00 
opgenomen in de begroting.  

2.18 Verzendkosten  
De tarieven van PostNL voor verzending van partijpost zijn voor 2020 met 4% verhoogd. In 
2020 zal vaker een themaboekje bij de Historische Schetsen worden gevoegd. Deze extra 
portokosten komen voor rekening van de HVM. Voor de verzending van de 
contributiebrieven aan leden buiten Maassluis en nieuwe leden werd € 340,12 uitgegeven. 
Voor verzending van de Historische Schetsen, kalender 2020 en de nieuwsbrieven rekende  
PostNL € 1.392,94. In 2019 zijn de kosten voor verzending ruim onder de begroting van € 
1.950,00 gebleven. Voor 2020 gelden andere regels: verhoging tarieven PostNL en zwaardere 
postpakketten, daarom € 2.150,00 op de begroting.  

2.19 Donaties en giften  
Voor de toegang van het Museum Maassluis geldt voor HVM-leden dat dit ‘gratis’ is. Het 
Museum Maassluis ontvangt hiervoor € 500,00. Aan het Museum Maassluis werd ook een 
schenking gedaan van € 937,50 voor de aanschaf van oorijzers die door de familie 
Dirkzwager werden aangeboden. Totale waarde van deze unieke oorijzers zijn € 8.000,00.  
Overschrijding van het budget 2019 met € 437,50. Voor 2020 wordt € 1.000,00 opgenomen. 
Voorshands is niet aan te geven welke verzoeken om financiële steun worden ontvangen.  
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3. Balans per 31 december 2019 

 Bezittingen  Schulden 
Bedragen in euro's 2018 2019 Bedragen in euro's 2018 2019 
ING Zakelijke 
Rekening 

           
442,96  

       
10.639,07 

Fondsen        
34.325,77 

       
36.148,04 

ING 
Kwartaalrekening 

      
55.500,00  

       
55.500,00 

Fonds T.M. Vink             
930,00 

            
930,00 

SNS 
Kwartaalrekening 

      
50.139,27  

       
50.189,41 

Legaat Bosman        
10.000,00 

       
10.000,00 

   Voorzieningen          
2.000,00 

         
7.631,99 

 

Financiële middelen  
106.082,23  

   116.328,48 Gereserveerde middelen    
47.255,77  

     
54.710,03 

Kleine Kas Verkoop             
227,28 

7 3,95 Vooruitontvangen contributies 9 0,00             
205,00 

PostNL, depot 8 5,00 8 5,00 Hist.Cul. Reizen (HCR)             
351,96 

            
286,66 

Nog te ontvangen 9 3,54          
3.586,71 

Nog te betalen             231,42             
453,94 

Overloopposten  -  435,00 Verenigingskapitaal        58.558,90        
64.853,51 

 Totaal  106.488,05    120.509,14 Totaal  106.488,05     
120.509,14 

3.1 Financiële middelen  
De saldi bij de banken komen overeen met de laatste bankafschriften van 2019. De 
rentevergoedingen van de banken zijn tot het nulpunt gedaald. Hierin is op termijn geen 
verandering te verwachten. De rekeningen die bij de banken worden aangehouden vallen 
onder het Depositogarantiestelsel.  

3.2 Kleine kas verkoop  
Verkoop van HVM-publicaties en boeken via het kantoor en de braderieën worden contant 
afgerekend en in de zogenoemde ‘Kleine Kas’ gestort en beheerd. Per kwartaal wordt er 
verrekend. Als het kassaldo te hoog oploopt wordt dat via de penningmeester afgestort naar de 
zakelijke rekening bij de ING Bank.  

3.3 PostNL depot  
Een garantiebedrag van € 85,00 is in een depot gestort voor verzending van poststukken op 
rekening.  

3.4 Nog te ontvangen  
Gemeente Maassluis heeft toegezegd de kosten, die gemoeid zijn met het opstellen van het 
rapport ‘Een goed bewaard geheim’ door Staag/Taco Pauka, te zullen vergoeden. De HVM 
heeft een bedrag van € 3.342,63 voorgeschoten.  
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De kosten van de receptie ad € 170,45 voor de onthulling van de gevelsteen ‘De Goude 
Leeuw’ in het Museum Maassluis zijn voor rekening van de Gemeente Maassluis. Boekhandel 
Het Keizerrijk heeft de factuur van € 50,00 voor 5 ‘Canons van Maassluis’ nog niet betaald. 
SNS Bank vergoedt nog maar € 23,73 aan rente voor het jaar 2019.  

3.5 Overloopposten  
Het bedrag van € 435,00 is het cursusgeld dat voor 3 vrijwilligers is betaald voor deelname 
vanaf 14 januari 2020.  

3.6 Fondsen overzicht per 31 december 2019  

Fonds (bedragen in euro's) Saldo 1 jan. Reservering Onttrekking Saldo 31 dec. 

Inventaris en Cons. Middelen    11.506,34   1.300,00  1.580,69        11.225,65 
Projecten     13.693,37  750,00         14.443,37 

Giften en Donaties  5.353,01  215,00  1.182,96  4.385,05 
J.H. Steenkist  3.773,05  2.008,42  937,50  4.843,97 
HVM-Ledendag 40-jarig jubileum  - 1.250,00  -  1.250,00 

Totalen  34.325,77       5.523,42       3.701,15      36.148,04 De 
reserveringen van de fondsen vinden plaats overeenkomstig de besluiten in algemene 
ledenvergaderingen in het verleden. Het Fonds Inventaris en Conservatie Middelen ontvangt 
5% en het Fonds Projecten ontvangt 3% van de ontvangen contributies en extra bijdrage 
(afgerond op € 50,00 naar beneden). Fonds Giften en Donaties worden verrijkt met de extra 
bijdragen die boven de Giften en Donaties uitstijgen. De ontvangen extra bijdragen worden 
geheel aan het Fonds J.H. Steenkist toebedeeld. Het Fonds HVM-Ledendag wordt in de 
jaren buiten het jaar van de viering gevuld met € 1.250,00 per jaar.   
De Onttrekkingen van de fondsen is in punt 2.9 al toegelicht.  

3.7 Voorzieningen  
In het rapport ‘Een goed bewaard geheim’ wordt o.a. geschreven over de werkruimte die aan 
de HVM kan worden toebedeeld, namelijk de educatiezolder van het Museum. Als dit 
daadwerkelijk wordt doorgezet zullen de nodige technische aanpassingen moeten 
plaatsvinden. Hiervoor zijn kosten gereserveerd voor een bedrag van € 4.000,00. Voor 
onderhoud van de gevelsteen ‘De Gouden Leeuw’ aan de Veerstraat 29 is gereserveerd € 
3.631,99.  

3.8 Vooruit ontvangen contributies  
Van 8 leden werd de contributie voor het jaar 2020, bijdrage portokosten, extra bijdragen en 
giften ontvangen van totaal € 205,00.  

3.9 Nog te betalen  
De Rentmeesters van Prot. Gemeente hebben voor het drukwerk van de nieuwsbrief november 
nog € 248,40 te goed. Voor de kerstadvertentie in De Schakel van 19 december moet aan 
WestMedia € 35,00 worden afgerekend. Voor de receptiegebakjes genuttigd tijdens de 
kerstborrel moet aan Holtkamp nog € 155,65 worden betaald. Bankkosten € 14,89.  

3.10 Verenigingskapitaal  
De opbouw van het verenigingskapitaal van de Historische Vereniging Maassluis in 2019 ziet 
er als volgt uit:  
Saldo 1 januari  €   58.558,90  
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Inkomsten 2019  “   43.422,47  
Uitgaven 2019  “   37.127,86  
Saldo 31 december  €   64.853,51  

De inkomsten in 2019 bedroegen:  € 43.422,47  
De uitgaven in 2019 bedroegen:  € 37.127,86  

Een positief saldo in 2019:  €   6.294,61 (2018: € 7.978,16)  
4. Toekenning batig saldo 2019 aan het verenigingskapitaal 
In de algemene ledenvergadering zal worden voorgesteld het batig saldo van € 6.294,61 toe te 
voegen aan het verenigingsvermogen dat dan per 31 december 2019 € 64.853,51 bedraagt. 

Ontwikkeling van het verenigingskapitaal:  
 1 januari 2016  €  31.287,84  
 1 januari 2017  €  38.937,98  
 1 januari 2018  €  46.840,18  
 1 januari 2019  €  58.558,90  
 1 januari 2020  €  64.853,51  
De financiële positie van de HVM is sterk te noemen. Met 
name de enorme besparingen in de kosten door de inzet van 
veel vrijwilligers is hiervan een van de redenen. Alle briefpost 
in Maassluis wordt persoonlijk rondgebracht*. Daar waar de 

catering door eigen vrijwilligers wordt gedaan, worden  
enorme kosten bespaard. De kosten voor gebruik van privémiddelen worden niet door 
eenieder, die hiervoor in aanmerking komt, ingediend. Het ontwerpen van commerciële 
middelen wordt veelal in eigen beheer gedaan. Misschien niet altijd de hoofdprijs in 
vergelijking met een professional, maar het scheelt heel veel in de kosten.   
* Een voorbeeld van een besparing die mede zorgt voor een positief saldo is de postbezorging 
in Maassluis. Onderstaand een overzicht. 
Contributiebrieven 2019, aantal 1086, postzegel € 0,87=     Hist. 
Schetsen nr. 74, themaboekje Hotel Maassluis, Nieuwsbrief, 

€   944,82 

1062 stuks, posttarief € 1,52=            
Hist. Schetsen nr. 75, dubbeldik, kalender 2020, Nieuwsbrief, 

“ 1.614,24 

1088 stuks, posttarief € 3,40=  “ 3.699,80  
Besparing  € 6.258,26  
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5. Verklaring Bestuur over de Financiële Jaarrekening 2019 
Opsteller 
W.A. (Wim) de Lege   penningmeester  handtekening  

Verklaring bestuur HVM Financiële 
Jaarrekening 2019  
Door ondertekening verklaart het Bestuur HVM 
te Maassluis akkoord te gaan met de jaarrekening 
2019 sluitend met een batig saldo van € 
6.294,61.   

C.W. (Kees) Tempelaars vicevoorzitter  

E. (Edwin) Broekhart secretaris  

W.A. (Wim) de Lege  penningmeester  

B.J. (Erna) te Spenke  pr/communicatie  

Maassluis, 18 februari 2020  

handtekening  

han dtekening  

handtekening  

handtekening  



Pagina | 15 

Penningmeester Financieel 2019    
6. Verklaring van de Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie van de Historische Vereniging Maassluis heeft de balans, de staat 
van baten en lasten en onderliggende bescheiden van de penningmeester gecontroleerd.  

Hierbij heeft zij geconstateerd:  

1. De begin- en eindsaldi van de bankrekeningen corresponderen met de 
betreffendebankafschriften. Voorts is geconstateerd dat alle inkomsten en uitgaven 
verantwoord zijn door middel van schriftelijke bescheiden. 

2. De kascontrolecommissie heeft geen opmerkingen over de financiële stukken en is 
vanmening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de 
toestand van de vereniging. 

De kascontrolecommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering van de Historische 
Vereniging Maassluis, bijeen op 26 maart 2020, de jaarstukken goed te keuren en het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het verenigingsjaar 2019.  

De kascontrolecommissie  

Maassluis, 2 maart 2020  

De heer J. Beukema  Verhinderd  

De heer R. Broekman   

De heer J. de Waard  
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