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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2014 
 
Het bestuur 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging oud-Dordrecht is de samenstelling 
van het bestuur gewijzigd. De heer T. Hoogerwerf is afgetreden en mevrouw C.H. Ritter, de 
heren A.P.A. van Rooden en A. Versendaal, al in de loop van dit verenigingsjaar actief als 
ondersteunende leden binnen het bestuur, zijn definitief benoemd.  
In de loop van dit verenigingsjaar heeft het bestuur kennis gemaakt met de heer Jan 
Akerboom, Sjoerd de Meer en mevrouw Olga Harmsen Zij zullen tijdens de algemene 
ledenvergadering in 2015 ter benoeming als bestuurslid aan u worden voorgedragen. 
 
In het verenigingsjaar 2014 heeft het bestuur negen keer vergaderd. De gebruikelijke 
onderwerpen waren de groei van de vereniging, de financiële positie, de voortgang binnen de 
diverse werkgroepen met in het bijzonder de voortgang van het Jaarboek (ook die van de 
toekomstige Jaarboeken) en de samenwerking met de diverse verenigingen en gremia 
binnen Dordrecht. 
In de tweede helft van dit jaar is onze website opnieuw opgebouwd en verhuisd naar een 
andere webhostingfirma.  De vereniging is veel dank verschuldigd aan Olga Harmsen, 
Marcel Maassen en Peter van Rooden voor hun grote inzet daarbij. 
Besloten is, dat Peter van Rooden en Olga Harmsen samen de  PR voor de vereniging gaan 
verzorgen. 
 
Een speciaal punt van aandacht was (en zal blijven) het vinden van een (betaalbaar) 
onderkomen. Op een tweemaal aan de leden gerichte oproep tot het leveren van een inbreng 
is helaas geen reactie gekomen. 
 
De kascontrolecommissie 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 april 2014 is afgetreden de heer J. den Boer. 
De heer Herfst treedt toe tot deze commissie, zodat deze bestaat uit de heren Huisman en 
Herfst. Later heeft de heer Herfst zich teruggetrokken. Zijn plaats wordt ingenomen door de 
heer H. Gerritsen. 
 
Het ledental 
 
Per 1 januari 2014 bedroeg het aantal leden 1155. Per 31 december 2014 was het aantal 
leden 1140. Wij denken aan onze leden, die dit jaar zijn overleden. 
 
 
 
 



 
 
 
De activiteiten 
 
Hierna volgt het overzicht van de activiteiten, die in het afgelopen verenigingsjaar hebben 
plaatsgevonden: 
 
8 januari 2014   Nieuwjaarsbijeenkomst 
23 januari 2014  I.s.m. Vereniging Dordrechts Museum activiteit rond de start van  
     de viering van 200 jaar Koninkrijk 
11 februari 2014  Lezing: Emoties rond de Synode van Dordrecht 
15 april 2014   Algemene Ledenvergadering met aansluitend de lezing over het 
     Jaarboek ”Van snuif naar staal” door de auteur de heer J.M.A. 

van Wageningen 
20 mei 2014   Lezing: De Munt van Holland 
25 juni 2014   Bijeenkomst bestuur en werkgroepen 
6 en 7 september 2014 Fietstocht langs Dordtse Bunkers 
7 oktober 2014  Lezing: Het Gebouw “De Holland” 
11 november 2014  Bezoek aan de Oud-Katholieke Kerk Maria Maior te Dordrecht 
 
Publicaties 
 
- Het tijdschrift ‘oud-Dordrecht’ verscheen het afgelopen jaar drie keer. 
- Het Jaarboek, getiteld “Van Snuif naar Staal”, door J.M.A. van Wageningen. 
- Erfgoedcentrum en Vereniging oud-Dordrecht werken samen bij het uitbrengen van 

bronnenpublicaties over Dordrecht onder de titel “Dordtse Bronnen”. 
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