
 

 

 JAARVERGADERING 2020 
 
  
 
 

 
 
 

op woensdag 21 oktober 2020 om 19.30 uur in 
De Exoduskerk, Dorpsweg 97a in Sommelsdijk 

 
 
 
AGENDA  
1.   Opening 
2.   Notulen jaarvergadering 2019 
3.   Ingekomen stukken en mededelingen 
4.   Jaarverslag over 2019 van de secretaris 
5.   Jaarverslag over 2019 van de penningmeester 
6.   Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 
7.   Decharge bestuur 
8.   Begroting 2020 
9.   Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar is J.H. Kalle. 
Tot drie dagen vóór de vergadering kunnen tegenkandidaten en/of bezwaren 
worden ingediend bij de secretaris, Ring 36, 3241 CR Middelharnis 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
PS:  
IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN IS ER DIT JAAR GEEN SPREKER 
 
WIJ VERZOEKEN U ZICH VAN TEVOREN AAN TE MELDEN. ER KUNNEN 
MAXIMAAL 30 LEDEN WORDEN TOEGELATEN.  



 

 

Jaarverslag van de secretaris over 2019 
 
 
Activiteiten 
Dit jaar vierde het museum het 70-jarig bestaan. Op 29 juni was er een programma met 
daarbij een presentatie van streekdracht en een lezing over schatten op Goeree-
Overflakkee. In het museum werden 70 voorwerpen nader belicht. De hal van het museum 
heeft een ware facelift ondergaan, daarnaast is er op de eerste verdieping een nieuwe 
wandvitrine gemaakt voor wisselexposities.  
Het museum heeft de volgende initiatieven genomen of aan bestaande evenementen 
meegedaan, zoals de Tulpentocht, Havendag Middelharnis, Holle Bolledag Sommelsdijk, 
Open Monumentendag en het Sinterklaasfeest. In de Maand van de Geschiedenis is 
samengewerkt met De Motte, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en het Streekarchief. Een 
van de activiteiten was een lezing van Leendert van Wezel over de heksenprocessen in 
Goedereede.  
Op 6 april werd de Muntschat gepresenteerd en in het museum kreeg een deel van de 
munten een plek in een vitrine op de afdeling van De Motte. Verder waren tijdelijk aquarellen 
en schilderijen van Rien Poortvliet tentoongesteld en merklappen te bezichtigen.  
De verkoop van allerlei producten via de museumwinkel en bij evenementen is een groot 
succes. Met enige regelmaat wordt het assortiment uitgebreid. 
Al deze activiteiten zouden niet mogelijk kunnen zijn zonder de inzet van de suppoost en de 
vrijwilligers, waarvoor het bestuur van het museum hen zeer erkentelijk is. De vrijwilligers 
zijn essentieel voor het voortbestaan van het museum.  
In 2019 mocht het museum 5338 bezoekers verwelkomen.    
 
Aanwinsten/giften 
Overzicht van de donaties en/of subsidies ontvangen en/of toegezegd in 2019: 
Gemeente Goeree-Overflakkee heeft de reguliere subsidie voor de financiering van de huur 
van het museum en de detachering van de suppoost verhoogd in verband met de uitbreiding 
uren van de suppoost. Daarnaast heeft de gemeente Goeree-Overflakkee subsidies 
verstrekt van € 3.300,- voor het ontwikkelen van Schateiland deel II en € 1.770,- voor het 
organiseren van activiteiten rond Valentijnsdag 2020; 
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland € 10.000,- voor het digitaliseren van de 
erfgoedcollectie; 
Provincie Zuid-Holland € 20.000,- voor het project Schateiland Goeree-Overflakkee; 
Stichting Familie Nipius-Roos Fonds € 550,- voor de verwerving van een granaten halssnoer 
met een gouden slot met haarwerk uit 1869; 
Stichting Boedel Wittens € 1.500,- voor de verwerving van 2 tegeltableaus;   
Stichting Welzijnsfonds Oostflakkee € 500,- als bijdrage in de verwerving van een bronzen 
zandloperhouder uit de 17e eeuw afkomstig uit de Hervormde Kerk van Ooltgensplaat;  
N.N. € 500,- voor de verwerving van 2 tegeltableaus; 
De Glinne Riepe BV € 500,- voor de verwerving van een gouden naaigarnituur bestaande uit 
naaldenkoker en priem daterende uit de 19e eeuw alsmede een zilveren mergboor 1767; 
Organisatie Tulpenwandeltocht € 350,- voor de aanschaf van een nieuwe deegmachine;  
Den Hollander Advocaten € 100,- voor de verwerving van een tegeltableau van VOC-schip 
‘De Hoop’; 
N.N. € 250,- voor de verwerving van twee pentekeningen van Middelharnis; 
V.C.S. Krauwer en M.A.C.C. Krauwer-Schrauwers € 350,- voor de aanschaf van een nieuwe 
tafel voor het museumcafé; 
N.N. € 150,- voor de verwerving een van wandelstok met zilveren bewerkte handgreep en 
een paar zilveren breipenhouders in de vorm van rijglaarsjes op de hak aan zilveren ketting; 
Drs. J.M. Buth en N.N. ieder € 100,- voor de aanschaf van boerenkieltjes ten behoeve van 
kinderfeestje Ot en Sien; 



 

 

N.N. € 200,- voor de verwerving en opnieuw laten inlijsten van en oude Bijbelse prent van de 
Brede en de Smalle weg; 
E. Soldaat-Rooij € 100,- en een groot aantal voorwerpen, waaronder meubels, sier- en 
gebruiksserviesgoed, keukengerei, kinderspeelgoed, boeken en geschriften en een oude 
foto van Het Hof in Dirksland; 
M. van den Berg-Verseput een fornuisje met pannetjes, een stempelaar met bewaarbak en 
een naambord uit 1944/1945; 
D. van Es twee kinderboeken, een schoolatlas en een eikenhouten voetstoof; 
D. Kluiver en M.M. Kluiver-Vermeer een bronzen wandarmkandelaar uit de 17e eeuw 
afkomstig uit de Hervormde Kerk van Ooltgensplaat; 
A.H.M. Koert een groot aantal voorwerpen, waaronder diverse penningen, textiel, boeken, 
tabakskist en een houten voetenbankje met daarin een koperen waterstoof; 
A.T.W. Meijer 5 tegeltableaus afkomstig uit een woning van de familie Kolff aan de 
Voorstraat te Middelharnis; 
P.D. de Witte-Slis teeltboekje jaren 1844-1846; 
J. Wielaard twee schilderijen van E. Razenberg voorstellende de Oudelandsedijk te 
Middelharnis en een gezicht op Sommelsdijk. 
Legaat J. de Vries groot € 2.000,- alsmede zeven ingelijste kaarten uit het Caertboeck van 
Voorne en een ingelijste tekening van de haven van Ouddorp; 
Legaat mevr. C. Spanjer groot € 5.000,- dat is aangewend voor het maken van twee 
streekdrachtkostuums, de verwerving van 4 snoeren bloedkoraal 1834-1845, 4 snoeren 
granaat 1880 en ovale filligrain broche 1840; 
A. Schipper & Zoon, A. Kleingeld-Kievit, C.J. Steenman-Markusse, A.H.M. Koert ieder  
€ 100,- voor de aanschaf van muntentelmachine; 
H.A. Mijs, N.N. en W.J. van der Boom-Hoek ieder € 250,- en J. Sprong-Mans € 100,- voor de 
aanschaf van een mobiel pinautomaat en direct registrerende kassa. 
 
Besturingsmodel 
Het Streekmuseum is een vereniging met een onbezoldigd bestuur dat door de leden wordt 
gekozen. 
 
Profielschets van het bestuur 
Gelet op de aard en structuur van het museum is het belangrijk dat er expertise in het 
bestuur aanwezig is op een breed terrein. Genoemd worden (in willekeurige volgorde): 
Kennis van de cultuur op Goeree-Overflakkee, affiniteit met historisch- museale aspecten, 
goede contactuele eigenschappen, juridische kennis, bestuurlijk en politieke sensibiliteit, 
specifieke kennis van (onderdelen) van de collectie, bedrijfsmatig en financieel inzicht en 
leiderschap. 
 
Samenstelling van het bestuur per 01-01-2020 met tussen () aanvangsjaar 
 
Naam Herbenoeming Nevenfuncties   
J.H. Kalle (1984) 2020 lid alg. bestuur waterschap Hollandse 

Delta 
C.N. Schuring (1985) 2018 Geen 
J.C. Both (1990) 2017 medewerker gemeente Goeree-

Overflakkee 
J.H. Koppelaar (2006) 2019 zelfstandig ondernemer 
B.v.d. Boogert  (2015) 2018 medewerker waterschap Aa en Maas 
C.v. Nimwegen (2018) 2018 medewerker gemeente Goeree-

Overflakkee 
C. Kersten-Knöps 
(2002) 

2017 Geen 



 

 

J.K. Overweel   (2018) 2018 medewerker waterschap Hollandse Delta 
 
Hierbij wordt aangetekend dat de onder nevenfuncties genoemde organisaties, voor zover 
van toepassing, op de hoogte zijn van de bestuursfunctie van de desbetreffende 
functionaris. Voor verstrengeling van belangen wordt gewaakt. 
 
Rooster van aftreden 
J.H. Kalle  2024 
C.N. Schuring  2022 
J.C. Both  2021 
J.H. Koppelaar 2023 
B.v.d. Boogert  2022 
C. van Nimwegen 2022 
C.Kersten-Knöps 2021 
J.K. Overweel  2022 
 
Zittingstermijn bestuursleden 
Volgens de Governance Code Cultuur bedraagt de maximale zittingstermijn van 
bestuursleden 2 x 4 jaar. Hieraan wordt (nog) niet bij alle bestuursleden voldaan. Reden 
hiertoe is dat er tot 2020 geen aanleiding was om dit toe te passen. Als vereniging worden in 
deze de statuten gehanteerd. Bestuursleden hebben in het verleden zelfs een koninklijke 
onderscheiding gekregen vanwege hun jaren lange inzet voor ons museum. Bezien zal 
worden hoe, met behoud van kwaliteit, kennis en inzet de zittingstermijnen van 
bestuursleden in overeenstemming met genoemde code kunnen worden gebracht.                
                    
 
 
 


