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Jaarverslag over het verenigingsjaar 2020 

Het bestuur 

De algemene ledenvergadering was dit jaar anders dan anders. In verband met de corona-

pandemie werd de ALV eerst uitgesteld, en vervolgens digitaal op 13 oktober 2020 

georganiseerd. De voorzitter, mevrouw C.H. Ritter, was aan het einde van haar tweede 

termijn. Door gezondheidsproblemen trok de beoogde nieuwe voorzitter kort voor de ALV 

zijn kandidatuur in. 

De ALV ging ermee akkoord dat mevrouw Ritter tot de ALV van 2021 als voorzitter aanbleef. 

Tevens werd mevrouw R.E.C. Reynvaan-Jansen door het bestuur als nieuw lid van het 

bestuur voorgesteld en door de ALV als zodanig benoemd. Het is de bedoeling dat zij op de 

volgende ALV wordt voorgedragen als voorzitter van de Vereniging.  

De samenstelling van het bestuur 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   algemeen bestuurslid (contactpersoon PR) 
Dhr. J.L. van Gulik   algemeen bestuurslid (ledenadministratie) 
Dhr. T. Pronk    algemeen bestuurslid (contactpersoon activiteiten) 
Mevr. R.E.C. Reynvaan-Jansen algemeen bestuurslid  
 
In het verenigingsjaar 2020 heeft het bestuur elf keer vergaderd. Vanaf maart werd 

hoofdzakelijk digitaal vergaderd. Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de 

volgende onderwerpen aan de orde: de bestuurssamenstelling, de activiteiten en voortgang 

van de commissies, het jaarboek, de Stichting Statenzaal, de Canon van Dordrecht, het 

Historisch Platform, de Corona-gesprekken (via Youtube), de Puienprijs en de diverse 

ontwikkelingen in de stad.  

De kascontrolecommissie 

Tijdens de algemene ledenvergadering trad de heer J. van Valen af als lid van de 

kascommissie. In zijn plaats werd de heer P. van der Eijk benoemd. De heer J. van Niftrik 

werd herkozen als lid. De heer J.W. Boezeman werd herkozen als plaatsvervangend lid van 

deze commissie. 

 

Het ledental 

Op 1 januari 2020 telde de Vereniging 1208 leden. Aan het einde van het jaar 2020 waren er 

1213 leden.  

Wij gedenken onze leden die ons in 2020 ontvallen zijn. In het bijzonder noemen wij de heer 

A. Reppel. Mede dankzij zijn bijdragen heeft de Vereniging vele mooie activiteiten kunnen 

ondernemen.  
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De activiteiten 

Tot maart 2020 organiseerde de Vereniging twee activiteiten. Op 9 januari 2020 vond de 

Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in de Trinitatiskapel. De vaste organist van de Trinitatiskapel, 

Bart van Buitenen verzorgde samen met ons lid Jean van Wageningen een muzikaal en 

historisch intermezzo. Op 6 februari 2020 vertelde Jelle Simons in de Remonstrantse Kerk 

het verhaal over de Linie-Crossers in de Biesbosch. 

In verband met Corona moest de Vereniging alle andere geplande activiteiten annuleren.  

 

Samenwerking met andere verenigingen 

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

Dordrechts Museum vond dit jaar in verband met corona niet plaats. 

De gezamenlijke activiteiten in het kader van 800 jaar stadsrechten werden in verband met 

corona uitgesteld. 

 

Commissie Erfgoed 

De Commissie Erfgoed kwam 2 maal bij elkaar. Het overleg tussen de Commissie Erfgoed 

en het Vakteam Erfgoed van de Gemeente vond in verband met corona niet plaats. 

In het kader van de omgevingswet werd een zienswijze bij de Gemeente ingediend. 

Jan van Valen verliet de commissie, Rinette Reynvaan trad tot de commissie toe. 

 

Overleg met het Dordrechts Museum / Regionaal Archief Dordrecht 

Het overleg met het Dordrechts Museum vond dit jaar in verband met corona digitaal plaats. 

 

Dordts Biografisch Woordenboek 

Mevrouw S.A.C. Lensink trad namens de Vereniging toe tot de redactie van het Dordts 

Biografisch Woordenboek. 
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Stichting De Statenzaal 

De Stichting Statenzaal is wegens het realiseren van haar doelstellingen opgeheven. Met 

een deel van het kleine batig saldo van de Stichting is bijgedragen aan de kosten voor de 

fotografie van de wandtapijten. Deze zijn inmiddels via de website van Huis van Gijn 

toegankelijk. De wandtapijten krijgen ook een plek in het te verschijnen deel Zuid-Holland 

van het Compendium Europese wandtapijten in publieke collecties. Met het overblijvend deel 

van het kleine batig saldo heeft de Stichting Statenzaal dit deel gesubsidieerd.   

 

Publicaties 

- Het tijdschrift ‘oud-Dordrecht’ verscheen drie keer. 

- Het Jaarboek 2020 is getiteld Dordtse stenen kunnen nog meer vertellen. De presentatie 

van het jaarboek ging in verband met Corona niet door.  

- De digitale nieuwsbrief van de Vereniging verscheen in het verslagjaar 11 keer.  

 

 

Social Media volgers d.d. 31-12-2020 

 

- https://www.facebook.com/VerenigingOudDordrecht/ heeft 742 volgers 

- https://twitter.com/VerOudDordrecht heeft 411 volgers 

- https://www.instagram.com/verenigingouddordrecht/ heeft  382 volgers 

- Nieuwsbrief Vereniging Oud-Dordrecht heeft  1126 volgers 

 

 

Sjoerd de Meer 
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