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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2017 

Het bestuur 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging oud-Dordrecht is de samenstelling 

van het bestuur gewijzigd. De vacature in het bestuur is door de benoeming van Theo Pronk 

vervuld; hij was al een jaar actief als ondersteunend lid binnen het bestuur. De samenstelling 

ziet er nadien als volgt uit: 

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 

Dhr. T. Pronk   algemeen bestuurslid 

In het verenigingsjaar 2017 heeft het bestuur elf keer vergaderd. Aan bod kwamen onder 

meer de volgende onderwerpen: de groei van de vereniging, het uitwerken van het 

marketingplan, de totstandkoming van het jaarboek, de organisatie van de 

jubileumactiviteiten, het organiseren van de Puienprijs, de financiële positie, sponsoring en 

fondsenwerving.  

De Commissie Erfgoed, inmiddels uitgebreid met Andries Laane (architect), had tweemaal 

overleg met het vakteam erfgoed van de Gemeente en is mede betrokken geweest bij de 

totstandkoming van de keuzelijst van topmonumenten voor de aan te wijzen gemeentelijke 

monumentenlijst. 

 

De kascontrolecommissie 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 april is afgetreden dhr. Gerritsen. Hij is niet 

herkiesbaar. Mw. Bierenga stelt zich herkiesbaar en wordt herkozen. De commissie bestaat 

derhalve uit mevr. Bierenga en dhr. Van Valen. Dhr. Boezeman wordt gekozen als 

plaatsvervangend lid van deze commissie. 

 

Het ledental 

Per 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden 1131. Per 1 januari 2018 was het aantal leden 

1160. Wij denken aan onze leden, die in het jaar 2017 overleden zijn. 
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De activiteiten 

Hierna volgt het overzicht van de activiteiten die gedurende het jaar 2017 hebben 

plaatsgevonden:  

12 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing over eetcultuur in de 19e eeuw 

14 februari 2017 Lezing over de zeilvaart op Indië in de negentiende eeuw 

24 oktober 2017 Uitreiking Eerste Dordtse Puienprijs en Jaarboek 

21 november 2017 Lezing Koninklijke Kemper en Van Twist 

 

Jubileum 1892-2017 

In het kader van ons 125-jarig jubileum hebben we gedurende het jaar 2017 verschillende 

activiteiten georganiseerd. Een speciale commissie heeft haar best gedaan om feestelijke en 

interessante bijeenkomsten voor u te organiseren tijdens dit feestjaar. Resumerend hebben 

de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

13 mei 2017 Jubileum-wandeling 

27 mei 2017 Feestavond 125-jarig jubileum VOD in het Dordrechts Museum 

                                 Presentatie van het jubileumboek (tevens jaarboek 2017) “Moeder der 

 Hollandse steden, Historiezucht in Dordrecht rond 1900”. 

3 juni 2017 Opening in het Dordrecht Museum van de Jubileum-tentoonstelling 

 “Spiegel van het heden: Museum Oud-Dordrecht herleeft”. 

16 sept 2017 Art Nouveau Wandeling 

23 sept 2017 Art Nouveau Fietstocht  

 

Samenwerking met andere verenigingen 

In het jaar zijn er verschillende overleggen geweest met de Vrienden van de Grote Kerk en 

de Vereniging Dordrechts Museum. Wij hopen u dit jaar het resultaat van deze overleggen te 

kunnen aanbieden middels één of meerdere interessante lezingen.  

 

De oud-Dordtse Stamtafel 

De oud-Dordtse Stamtafel heeft 6 keer plaats gehad gedurende het jaar 2017, te weten op 5 

januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 1 juni en 6 juli. 
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Publicaties 

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

- Het Jaarboek 2016, getiteld “Meesterlijk Metselwerk, De Dordtse Gevel (1584-1798)”. 

- Het Jubileumboek (tevens jaarboek 2017), getiteld “Moeder der Hollandse Steden, 

Historiezucht in Dordrecht rond 1900” 

 

 

Peter van Rooden, 

secretaris  


