
Jaarverslag van de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck”, april 2021 – april 2022 

Ook dit jaar is evenals vorig jaar sterk bepaald door de coronacrisis. In maart 2021 hadden we al 

besloten om de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2021 niet door te laten gaan. We hebben 

deze doorgeschoven naar 23 november 2021. Er is dus niet voor gekozen om ook in 2021 de leden 

per email hun oordeel te vragen over de secretariële en financiële jaarstukken. In 2020 was dat 

namelijk geen groot succes: slechts drie reacties. Echter, in november 2021 bleken we weer in het 

begin te zitten van een volgende coronagolf en moesten we de vergadering opnieuw afzeggen. Er is 

toen besloten om alle besluitvorming door te schuiven naar de vergadering van 19 april 2022, in de 

hoop dat die dan wel door kan gaan. Als ook dat niet zal lukken, dan zullen we een schriftelijke 

consultatieronde houden, die kan doorlopen tot 31 mei 2022. 

Het bestuur 

Het bestuur heeft ondanks corona in het afgelopen jaar vijf keer vergaderd, namelijk in mei, augustus 

en november 2021 en in januari en maart 2022. Twee keer was dat online en driemaal fysiek. In de 

vergaderingen vanaf 25 mei 2021 is Pleun Huurman aanwezig, respectievelijk uitgenodigd geweest 

als aankomend bestuurslid. Op de ALV van 19 april 2022 zal zijn benoeming tot bestuurslid alsnog 

officieel bekrachtigd moeten worden. Pleun Huurman zal vanaf dan het onderwerp Publiciteit voor 

zijn rekening gaan nemen in plaats van Ton Buurman, die het bestuur zal gaan verlaten. Vanaf 8 

maart 2022 is ook Jan-Jozef Beerens aanwezig op de bestuursvergadering als aankomend bestuurslid. 

Zijn benoeming staat op de agenda van 19 april 2022. 

Ook dit jaar is door corona slechts een paar keer sprake geweest van een fysiek maandelijks 

spreekuur in Ontmoet. 

Rooster van aantreden/aftreden 

                                                     start/herbenoemd    aftredend 

Jan in ’t Veld    2012/2018                     2021  herkiesbaar 

Kees Vijverberg     2011/2020                     2023 

Rob Remmerswaal   2015/2018                     2021  herkiesbaar 

Ton Buurman    2007/2019                     2022  niet herkiesbaar 

Monique Baptist   2015/2018                     2021  herkiesbaar 

Jeroen Bos    2014/2020                     2023 

Pleun Huurman    2022                                2025 

Jan-Jozef Beerens   2022                                2025 

Uit het overzicht blijkt dat aan de ALV gevraagd wordt om de herverkiezing mogelijk te maken van 

Jan in ’t Veld, Rob Remmerswaal en Monique Baptist. Ton Buurman treedt af en is niet meer 

herkiesbaar. In zijn plaats wordt Pleun Huurman voorgesteld als bestuurslid, belast met het 

onderwerp Publiciteit. Bovendien wordt Jan-Jozef Beerens voorgesteld als nieuw, zevende algemeen 

bestuurslid. 

Evenementen 

Ook in dit jaar hebben we vanwege de coronacrisis vrijwel geen evenementen kunnen organiseren. 

Dat begon al met de Koningsdag op 27 april 2021. Ook de Open Monumentendag op 11 en 12 

september 2021 hebben we niet meer georganiseerd. Er werd die dag wel open huis gehouden door 

Bed and Breakfest Het Polderhuis en Ton Buurman heeft hier namens de Vereniging twee goed 

bezochte presentaties gegeven. In mei 2021 werd nog een online presentatie gegeven door Andreas 

Huurman uit Berkel voor de Rotary Lansingerland. De vrijgevallen tijd werd  nu gebruikt voor de 

voorbereiding van het jubileumboek dat we in oktober 2022 willen uitbrengen ter gelegenheid van 



het dertigjarig bestaan van de Vereniging. Het wordt een Straatnamengids van 30 historische straten 

in Bergschenhoek met veel fotomateriaal. 

Organisatorische zaken 

In het afgelopen jaar zijn we ook geconfronteerd met twee onderwerpen die juridische 

consequenties voor de Vereniging meebrengen. Dat is allereerst de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen, die in juni 2021 van kracht is geworden. Deze wet ziet vooral op een goede regeling 

van de (financiële) aansprakelijkheid van het bestuur van de Vereniging. Wij zullen nog wat 

wijzigingen moeten aanbrengen in de Statuten en/of het Reglement, maar daar hebben we vijf jaar 

de tijd voor gekregen. In dit jaar zijn ook enkele nieuwe eisen gesteld aan de ANBI-status (ANBI = 

algemeen nut beogende instelling) die onze Vereniging heeft. Het gaat dan vooral om de wijze van 

publicatie van de jaarstukken. 

Financiën 

Zoals blijkt uit het financiële jaaroverzicht hebben we in 2021 goed kunnen sparen. Eind 2021 

hebben we een spaarsaldo van ruim € 15.000,- Dit gaan we in 2022 gebruiken voor de publicatie van 

de Straatnamengids en het dertigjarige jubileum in oktober 2022. 

Publiciteit 

Dit onderdeel van de bestuursactiviteiten was in de afgelopen periode juist veel intensiever dan 

gewoonlijk. Er waren extra activiteiten nodig voor de vergaderingen die niet doorgingen. Langs alle 

bekende wegen (mail, post en Heraut) moesten wijzigingen worden doorgegeven. En daarnaast zijn 

we er ook in geslaagd om opnieuw twee goed gevulde Kruinen uit te brengen. Bovendien hebben we 

een nieuwe actie van de Jumbo in Bergschenhoek helpen voorbereiden die rondom april 2022 van 

start zal gaan. 

Archief 

Dit jaar stond vooral in het teken van de ontvangst van foto’s en ander historisch materiaal. Ook 

werd er verschillende malen archiefmateriaal ter beschikking gesteld, onder andere voor het boek bij 

gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Wooning. In deze periode werd ook besloten dat de 

Vereniging stopt met het gebruik van het programma Fotobase. Voortaan worden alle foto’s 

opgeslagen en gearchiveerd met een eigen systeem dat ontwikkeld is door de archiefbeheerder. 

Tevens werd in de zomer van 2021 al het materiaal wat we uitgeleend hadden aan het museum(pje) 

van Artihove weer opgehaald, omdat Artihove is gestopt met het museum. 

Stichting Historisch Belang Lansingerland en contacten met de gemeente 

De SHBL loopt nog steeds niet zoals zij zou moeten lopen. In 2021 zijn we onder invloed van de Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen bij elkaar geweest en hebben wat veranderingen afgesproken, 

maar daarna is het toch weer stil geworden. We hebben echter wel als Bergschenhoekse vereniging 

het contact met de gemeente goed weten te houden. In de zomer van 2021 hebben we een subsidie 

ter ondersteuning van het jubileumboek gekregen en in november hebben we kennis gemaakt met 

de nieuwe medewerker Culturele Zaken. In 2022 gaan we opnieuw enkele zaken oppakken, zoals de 

fietstocht met gemeenteambtenaren en de gezamenlijke voorbereiding van de Open 

Monumentendag. 
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