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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018 

Het bestuur 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging oud-Dordrecht zijn de 

bestuursleden mevr. O.C. Harmsen, en de heren J.C. Akerboom en S. de Meer 

herbenoemd. 

In juli trad de heer A.P.A. van Rooden tussentijds af als bestuurslid. Hij is aangebleven als  

archivaris van de vereniging. Zijn taak als secretaris werd overgenomen door de heer S. de 

Meer. De heer Versendaal trad per 1 november terug uit de Activiteitencommissie, maar 

bleef binnen het bestuur actief als algemeen bestuurslid. De heer T. Pronk volgde hem op 

als voorzitter van de Activiteitencommissie namens het bestuur. 

De samenstelling ziet er nadien als volgt uit: 
 
Mevr. C.H. Ritter  voorzitter (DB) 
Dhr. J.C. Akerboom  penningmeester (DB) 
Dhr. S. de Meer  secretaris (DB) 
Mevr. O.C. Harmsen  contactpersoon P.R. 
Dhr. A. Versendaal  algemeen bestuurslid 
Dhr. T. Pronk   contactpersoon activiteiten 
 
De heer John van Gulik woonde de bestuursvergaderingen bij als adviseur. In het 

verenigingsjaar 2018 heeft het bestuur elf keer vergaderd. Aan bod kwamen onder meer de 

volgende onderwerpen: de missie van de Vereniging, de totstandkoming van het jaarboek, 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de financiële positie van de 

vereniging, advertentiebeleid, sponsoring en fondsenwerving. 

 

De kascontrolecommissie 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 april werden mevr. J.H.C. Bierenga en de 

heer J. van Valen herkozen als leden van de kascommissie. De heer J.W. Boezeman werd 

herkozen als plaatsvervangend lid van deze commissie. 

 

Het ledental 

Per 1 januari 2018 bedroeg het aantal leden 1160 leden. In november 2018 mocht de 

Vereniging de heer H.C. de Groot als 1200ste lid inschrijven. Door opzeggingen liep het 

aantal leden vervolgens weer licht terug tot 1195 leden per 1 januari 2019. 

Wij denken aan onze leden die in dit jaar zijn overleden. 
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De activiteiten 

11 jan 2018 Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing over het Dordts Patriciershuis  

 door de heer L. Gooshouwer  

20 feb 2018 Lezing over het begin van Dordt  

 door de heren H.’t Jong, G.J. Schiereck en M. Dorst 

24 mrt 2018 Vrijwilligersbijeenkomst met uitstap naar het Baggermuseum in Sliedrecht 

9 jun 2018 Art Nouveau wandeling onder leiding van mevr. O. Harmsen 

4 sept 2018  Lezing over de Dordtse Synode door mevr. prof. Dr. J.S. Pollmann. 

 Georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Vrienden van de Grote   

 Kerk Dordrecht 

4 okt 2018 Grote Dordtse Geschiedenisquiz. Deze werd dit jaar voor de eerste keer  

 georganiseerd. 

14 nov 2018 Lezing over Dordrecht door de heer K. Klok 

24 nov 2018 Verkoop oude jaarboeken 

 

Samenwerking met andere verenigingen 

Het overleg met de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht en de Vereniging 

Dordrechts Museum werd ook dit jaar voortgezet. Dit leidde tot het organiseren van een 

gemeenschappelijke activiteit met de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk. 

 

Commissie Erfgoed 

De Commissie Erfgoed had twee keer overleg met het Vakteam Erfgoed van de Gemeente. 

 

Overleg met het Dordrechts Museum 

Het overleg met het Dordrechts Museum vond twee keer plaats. Ondermeer werd gesproken 

over de tapijten die vroeger in de Statenzaal hingen en gesproken werd over mogelijkheden 

tot samenwerking.  
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Publicaties 

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

- Het Jaarboek 2018, getiteld Dicke in Dordt: een ondernemende familie (19de en 20ste eeuw),  

werd gepresenteerd na afloop van de Algemene Ledenvergadering van 17 april. Het eerste 

exemplaar werd aangeboden aan mevrouw W.A.J. Dicke-Karsemeijer, de oudste 

vertegenwoordiger van de familie Dicke.  

- De digitale nieuwsbrief van de vereniging verscheen in het verslagjaar tien keer.  

 

Sjoerd de Meer 

secretaris  


