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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2015 
 
Het bestuur 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2015 van de vereniging oud-Dordrecht 
is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De heren Bax, De Beer en Havers hebben 
afscheid genomen. Nieuwe bestuursleden zijn benoemd, zodat het bestuur nu bestaat uit: 
Mevr. C.H. Ritter    voorzitter (DB) 
Dhr. W.J.C. Nieuwenhuis  secretaris  (DB) 
Dhr. J.C. Akerboom    penningmeester (DB) 
Mevr. O.C. Harmsen   contactpersoon P.R. 
Dhr. S. de Meer   contactpersoon jaarboeken 
Dhr. A.P.A. van Rooden  archivaris 
Dhr. A. Versendaal   contactpersoon activiteiten 
 
In het verenigingsjaar 2015 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 toekomstige 
Jaarboeken), de voorbereiding van het lustrum in 2017 en de samenwerking met de diverse 
verenigingen en gremia in Dordrecht. 
 
Een speciale avond is besteed om de visie van het bestuur op de toekomst van de 
Vereniging gedurende de komende drie jaren uit te werken en vast te leggen. 
 
Een speciaal punt van aandacht was het vinden van een (betaalbaar) onderkomen. Dit is 
inmiddels gelukt: wij hebben voor onze vergaderingen en het archief onderdak gevonden in 
de consistoriekamer van de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht. Ook 
werkgroepen kunnen daarvan gebruik maken. 
 
De Commissie Erfgoed had tweemaal overleg met de afdeling Monumenten & Archeologie 
van de gemeente Dordrecht. Het door de Vereniging ingediende bezwaarschrift tegen een 
omgevingsvergunning voor de duur van 5 jaar voor het aanleggen van een tijdelijke steiger in 
de Voorstraathaven ter hoogte van de Pottenkade 8 is afgewezen. 
 
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om alle commissies eenmaal per jaar te bezoeken. 
 
De kascontrolecommissie 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 april 2015 is afgetreden de heer Huisman. 
Mevrouw Bierenga treedt toe tot deze commissie, zodat deze bestaat uit mevrouw Bierenga 
en deheer Gerritsen. 
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Het ledental 
 
Per 1 januari 2015 bedroeg het aantal leden 1140. Per 31 december 2015 was het aantal 
leden 1142. Wij denken aan onze leden, die dit jaar zijn overleden. 
 
Samenwerking met andere verenigingen 
 
Een eerste aanzet tot een vorm van samenwerking met andere verenigingen / stichtingen is 
gedaan. Deze contacten zijn nog te “pril” om daarover nu al meer informatie te verschaffen. 
 
De activiteiten 
 
Hierna volgt het overzicht van de activiteiten die in het afgelopen verenigingsjaar hebben 
plaatsgevonden: 
 
7 januari    Nieuwjaarsbijeenkomst 
10 februari   Lezing: De Raad van Beroerten in Dordrecht 
26 maart   Presentatie Jaarboek 2014:  
     Geslagen te Dordrecht. Terugblik op de Munt van Holland 
21 april    Algemene Ledenvergadering 
     Lezing door dhr. A.J. Scheffers over het Jaarboek 2014 
26 mei    Lezing: De oorlog thuis. Dagelijks leven in Dordrecht in  
     oorlogstijd 
26 september   Stadswandeling door het Centrum van Dordrecht 
29 oktober   Lezing: Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd tegen  
     overstromingen 
24 november   Lezing: Het veilingwezen en de Dordtse verzamelaars 
 
Jubileum 
 
In 2017 bestaat onze vereniging 125 jaar.  
Er wordt een interessante viering voorbereid door de jubileumcommissie die bestaat uit:  
H. Bax (voorz.), J.C. Akerboom (penningm.), Th. Pronk  (secr.), O.C. Harmsen (p.r.),  
A. Versendaal (A.C.), E. Opmeer, E. van Heiningen en T. Hoogerwerf. 
 
Publicaties 
 
- Het tijdschrift ‘oud-Dordrecht’ verscheen het afgelopen jaar drie keer. 
- Het Jaarboek 2014, getiteld “Geslagen te Dordrecht. Terugblik op de Munt van Holland” 
- Het Erfgoedcentrum en Vereniging oud-Dordrecht werken samen aan een serie bronnen-   
   publicaties over Dordrecht onder de titel “Dordtse Bronnen”. 
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