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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2016 

Het bestuur 

Tot en met 15 september 2016 was de samenstelling van het bestuur van de 

Vereniging oud-Dordrecht als volgt: 

 

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 

 

Gedurende het jaar heeft dhr. W.J.C Nieuwenhuis aangegeven de functie van 

secretaris niet meer met andere zaken te kunnen combineren. In de 

bestuursvergadering van 15 september j.l. is dhr. W.J.C. Nieuwenhuis afgetreden als 

bestuurslid en heeft zijn taken als secretaris overgedragen aan dhr. A.P.A. van 

Rooden waarna het bestuur als volgt is samengesteld: 

 

Mevr. C.H. Ritter  voorzitter (DB) 

Dhr. A.P.A. van Rooden secretaris (DB)/archivaris 

Dhr. J.C. Akerboom  penningmeester (DB) 

Mevr. O.C. Harmsen contactpersoon P.R. 

Dhr. S. de Meer  contactpersoon jaarboeken 

Dhr. A. Versendaal  contactpersoon activiteiten 

vacature 

In het verenigingsjaar 2016 heeft het bestuur tien keer vergaderd. Aan bod kwamen 

onder meer de volgende onderwerpen: de groei van de vereniging, de voorbereiding 

van een marketingplan, de financiële positie, sponsoring en fondsenwerving. De 

vereniging is ver gevorderd in de plannen voor het lustrum dat in 2017 gevierd wordt. 

De Commissie Erfgoed had tweemaal overleg met het Vakteam Erfgoed van de 

Gemeente. 

De Commissie Erfgoed heeft een zienswijze ingediend en bij de 

Welstandscommissie toegelicht m.b.t. aanvraag voor een drijvend terras achter de 

Wijnstraat 182, in haar visie een onevenredige aantasting van het beschermd  
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stadsgezicht. De vergunning is uiteindelijk verleend onder een aantal voorwaarden, 

doch er is inmiddels van de bouw afgezien. 

De kascontrolecommissie 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april is afgetreden dhr. Gerritsen. Hij 

stelt zich herkiesbaar en wordt herkozen. De commissie bestaat derhalve uit mevr. 

Bierenga en dhr. Gerritsen. Dhr. J. van Valen is plaatsvervangend lid. 

Het ledental 

Per 1 januari 2016 bedroeg het aantal leden 1142. Per 1 januari 2017 was het aantal 

leden 1131. Wij denken aan onze leden, die in het jaar 2016 overleden zijn. 

De activiteiten 

Hierna volgt het overzicht van de activiteiten die gedurende het jaar 2016 hebben 

plaatsgevonden:  

6 januari Nieuwjaarsbijeenkomst  

16 februari Lezing: De bouwhistorische waarde van minder bekende panden 

in Dordrecht 

19 april Algemene Ledenvergadering 

 Lezing door dhr. E. Havers over het jaarboek 2015 

24 mei Lezing: Hoe dichter bij Dordt hoe heerlicker het wordt 

3 september Stadswandeling langs voormalige gezondheidszorginstellingen /  

gestichten 

4 oktober Lezing: Een eeuwenoude reuzenkaart van Dordrecht 

15 november Lezing: 111 plekken in Dordrecht die je gezien moet hebben 

 Achtmaal de Oud-Dordtse stamtafel in café de Tijd 

Jubileum 

In 2017 bestaat onze vereniging 125 jaar. Gedurende het verenigingsjaar 2016 is de 

jubileumcommissie druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de feestavond 

op 27 mei 2017 en de opening van een speciale tentoonstelling op 3 juni 2017. In het 

kader van dit jubileum is tevens besloten een Dordtse Puienprijs in te stellen, om de 

twee jaar uit te reiken ter beloning van een geslaagde restauratie, renovatie – of  
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nieuwbouw van de voorgevel van een pand in de historische binnenstad. Een 

Puienprijscommissie is ingesteld die deze prijs voor de eerste maal in 2017 zal 

uitreiken. U zult binnenkort uitgebreid van alle activiteiten op de hoogte gesteld 

worden.  

Publicaties 

 Het tijdschrift ‘oud-Dordrecht’ verscheen het afgelopen jaar drie keer. 

 Het Jaarboek 2015, getiteld “Aart Schouman, tekenaar en kunstenaar. Zijn 

Dordtse jaren (1710-1753)”. 

 Het Erfgoedcentrum en Vereniging oud-Dordrecht werken samen aan een 

serie bronnen publicaties over Dordrecht onder de titel “Dordtse Bronnen”. 

 

Peter van Rooden 

Uw Secretaris  


