S. de Meer
Secretaris
Parklaan 16
3312 AP Dordrecht
Tel.: 06-17345533
E-mail: secretaris@oud-dordrecht.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering, 24 april 2019 gehouden in de Trinitatiskapel te Dordrecht.
1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij
memoreert in het kort de diverse evenementen die het afgelopen verenigingsjaar hebben
plaatsgevonden en de lopende zaken die het bestuur en de diverse werkgroepen momenteel
bezighouden.
Te noemen zijn:
 De in oktober 2018 in het Groothoofd gehouden ‘Grote Dordtse Geschiedenisquiz’ waarin de
deelnemers werden getest op hun kennis van de Dordtse geschiedenis.
 De mooie tijdschriften met interessante inhoud, met dank aan de redactiecommissie en de
bezorgers.
 De verschijning van de maandelijkse nieuwsbrief met daarin onze activiteiten en nieuws over
interessante actualiteiten.
 De website; deze wordt regelmatig bijgewerkt. Op Twitter hebben we nu 365 volgers en op
Facebook 566 leden.
De voorzitter verzoekt de leden om een wijziging van hun email adres aan de Vereniging
(ledenadministratie@oud-dordrecht.nl) door te geven om geen nieuws te missen.
Twee keer per jaar hebben we overleg met het Dordrechts Museum. Gesproken wordt ondermeer over
mogelijke samenwerking bij projecten. Dit jaar komt er bijvoorbeeld een samenwerking voor de
’Avond van de geschiedenis’.
Een terugkerend onderwerp tijdens het overleg met het Dordrechts Museum zijn de tapijten die
vroeger in de Statenzaal hingen, de ‘ Van Aardenne-tapijten’. Deze zijn in 1987 aangekocht door de
gemeente. De stichting ‘Statenzaal’ schonk de gemeente een bedrag voor restauratie onder het beding
dat de tapijten een publieke bestemming zouden krijgen. De tapijten hebben tot 2006 in het Hof
gehangen waarna ze in het depot zijn opgeslagen. In het Hof is na de inrichting tot museum geen
passende plaats meer voor de tapijten. Sedertdien heeft de Vereniging als bestuurder van de Stichting
Statenzaal overleg met het Dordrechts Museum over een nieuwe publieke bestemming van de tapijten.
In oktober van dit jaar zal de Puienprijs voor de best geslaagde restauratie, renovatie of nieuwbouw
van de gevel van een pand in de Dordtse historische binnenstad voor de tweede keer worden
uitgereikt. De voorbereidingen zijn in volle gang en tijdens een selectieronde voor de shortlist hebben
we gelukkig kunnen constateren dat een aantal panden – met name op de Voorstraat - mooi is
opgeknapt, mogelijk mede door de aandacht die we daarvoor ook in de pers hebben gevraagd.
Tijdens de vorige ALV is een vraag gesteld over advertenties in ons blad. Naar aanleiding daarvan
heeft het bestuur zich beraden over ons advertentie- en sponsorbeleid. Dat heeft geleid tot regels met
betrekking tot taalgebruik en inhoud en ter voorkoming van belangenverstrengeling. Wat dat laatste
betreft realiseert het bestuur zich dat gezien onze statutaire doelstelling van bescherming van het
stadsgezicht er potentieel spanningsvelden zijn tussen de Vereniging en adverteerders en sponsoren
waarbij de belangen uiteen kunnen lopen. Daarom heeft het bestuur besloten advertenties en
sponsoring van architectenbureaus, projectontwikkelaars en aannemingsbedrijven werkzaam binnen
Dordrecht uit te sluiten. De regels worden binnenkort op de website geplaatst. De adverteerders die het
aangaat zijn op de hoogte gesteld en bedankt voor hun bijdragen in het verleden.
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De samenwerking met andere Dordtse verenigingen heeft ondermeer geleid tot de samen met de
Vrienden van de Grote Kerk georganiseerde – zeer goed bezochte - lezing in september van prof.
Pollmann in de Grote Kerk. Daarmee werd de herdenking van de Synode ingeluid.
Binnenkort, op 15 mei aanstaande, weer in de Grote Kerk, volgt ter afsluiting van de Synode de lezing
van prof. Van Lieburg over de effecten van de Synode. Deze lezing wordt verzorgd door drie
verenigingen: Vereniging oud- Dordrecht, de Vrienden van de Grote Kerk en de Vereniging Vrienden
van het Dordrechts Museum. De drie verenigingen zullen jaarlijks bekijken of er activiteiten
gemeenschappelijk georganiseerd kunnen worden.
De onlangs gehouden enquête is door 106 leden ingevuld. De resultaten moeten nog worden
geanalyseerd en de leden worden daarover in een later stadium geïnformeerd. Het bestuur neemt de
resultaten uiteraard mee in het beleid.
Hierna neemt Theo Pronk, voorzitter van de activiteitencommissie, het woord die de stand van zaken
toelicht met betrekking tot onze missie en de leden oproept om actief mee te werken aan het uitdragen
van onze missie.
Tot slot spreekt de voorzitter haar dank uit aan de vele vrijwilligers, zonder wie de vereniging niet kan
functioneren en die hard werken binnen de Commissies en Werkgroepen. Als dank daarvoor hebben
we net een zonovergoten vrijwilligersuitje gehad in de Biesbosch.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken/mededelingen
Ontvangen zijn berichten van verhindering van mevr. Dewald en de heren Klok, Megchelsen en P. van
Rooden. De secretaris ontvangt veel emails met vragen betreffende allerlei Dordtse historische zaken.
Relevant voor melding in deze vergadering is een email van de heer Delemarre waarin hij het bestuur
vraagt om de missie, het advertentiebeleid en de ‘Van Aardenne tapijten’ te agenderen voor deze
vergadering. De voorzitter heeft deze punten reeds aangeroerd in haar opening en gaat ervan uit dat dit
de heer Delemarre en de andere leden voldoende informatie biedt.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 April 2018
Dit verslag wordt goedgekeurd. Dank aan de secretaris.
5. Jaarverslag over het jaar 2018 door de secretaris
Het jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd.
6. Het financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester
De penningmeester geeft een korte toelichting, waarna het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
Een opmerking vanuit de aanwezigen is dat niet is weergegeven wat de Puienprijs in 2017 echt heeft
gekost. De penningmeester zegt toe om in de staat van baten en lasten over 2019 de exacte kosten van
de puienprijs te vermelden.
7. Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het jaar
2018 (décharge)
Dhr. Van Valen meldt namens de commissie (mw. Bierenga en dhr. Van Valen), dat de boeken zijn
gecontroleerd en goed bevonden. Hij stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen, welk
voorstel wordt aangenomen.
8. Benoeming door de algemene vergadering van een lid van de commissie tot het nazien der
rekening van de penningmeester over de jaren 2019 en 2020
Mw. Bierenga treedt af. De heer Van Niftrik wordt benoemd als commissielid, zodat deze commissie
nu bestaat uit de heren Van Niftrik en Van Valen .
Dhr. Boezeman wordt herkozen als plaatsvervangend lid van deze commissie.
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9. Begroting voor het jaar 2019
Deze wordt door de leden goedgekeurd.
10. Verkiezing leden bestuur
De heer Versendaal treedt tussentijds af om zich te wijden aan andere bezigheden. De voorzitter
bedankt hem voor zijn actieve inbreng in de Vereniging en memoreert ondermeer zijn betrokkenheid
bij de jubileumfilm en de vele activiteiten mede door hem georganiseerd. Voorts stelt het bestuur voor
om dhr. Van Gulik tot nieuw bestuurslid aan te stellen, na het terugtreden van dhr. Van Rooden. De
heer Van Gulik wordt verkozen tot bestuurslid.
11. Commissies en werkgroepen
De commissie Erfgoed heeft 2 x per jaar overleg met de vakgroep Erfgoed van de gemeente waar we
onze punten, zorgen en zienswijzen naar voren kunnen brengen. Dat overleg verloopt goed.
Onderwerp van gesprek zijn de historische binnenstad en de ontwikkelingen binnen de stad. Nieuw lid
van de commissie Erfgoed is de heer Van Niftrik. De commissie bestaat nu uit mevrouw Ritter en de
heren Van Valen, Van Niftrik, Naburgh, Laane en Megens.
Tevens is dit jaar de heer Koole toegetreden tot de Activiteitencommissie.
12. Rondvraag
De heer Van de Sande vraagt of er samenwerking mogelijk is met de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland. Het bestuur zal hieromtrent contact met hem opnemen.
Mevr. Hoyer vindt het storend dat leden te laat binnenkomen en vraagt het bestuur naar richtlijnen.
Het bestuur erkent het probleem, en neemt het mee in de evaluatie van de ALV tijdens de volgende
bestuursvergadering.
13. Sluiting.
Om 20.10 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering en nodigt allen uit voor het
bijwonen van de presentatie van het jaarboek 2019 ‘Een steengoed verhaal: gevelstenen vertellen
verder’, samengesteld door Tom Hoogerwerf, Kitty Römer-Hurkmans en Harry Wouters.
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