Jaarverslag en jaarrekening 2016
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1. VOORWOORD

Het jaar 2016 heeft nagenoeg volledig in het teken gestaan van de aankoop en de verhuizing
naar het nieuwe pand aan de Dorpsstraat 132.
De leden hebben in de Algemene Ledenvergadering van april het bestuur toestemming gegeven
het pand te kopen. Vele gesprekken volgden hierna met de Gemeente Zoetermeer over een
investeringsubsidie en een hypotheekgarantie, met de bank over een hypotheek, met
sponsoren om het tekort in de financiering te dekken en met aannemers over de verbouwing.
Eind juni was alles in kannen en kruiken en op 1 juli 2016 is de overdracht van het pand bij de
notaris getekend.
Na een verbouwing zijn we eind september verhuisd, met weemoed om het “Oude Huys” te
verlaten maar met trots dat we erin waren geslaagd een eigen pand te verwerven.
De werkgroepen hebben hierna ieder hun eigen afdeling ingericht en eind van het jaar was bijna
alles op orde en waren de werkgroepen weer aan het werk op de nieuwe locatie
Veel vrijwilligers hebben geholpen om dit mogelijk te maken, of het nu was om te verven, in te
pakken en te verhuizen, in te richten, steeds waren er mensen om te helpen.
Veel dank zijn wij aan hen verschuldigd en natuurlijk ook dank aan diegenen die het financieel
mogelijk hebben gemaakt om de aankoop en de verbouwing te realiseren
Echter “tijdens de verbouwing ging de verkoop” door. Veel evenementen zijn ook dit jaar weer
georganiseerd, o.a. filmavonden, lezingen, deelname aan de Oldtimerdag en het Historisch
Festival. Open Monumentendag werd dit jaar met hulp van de Gemeente Zoetermeer door ons
georganiseerd. IN dit jaarverslag doen de werkgroepen hiervan uitgebreid verslag

Voor de komende jaren staan we klaar om de uitdaging aan te gaan het Historisch Genootschap
Oud Soetermeer meer profiel en meer toegankelijk te maken voor de Zoetermeerse bevolking
Hiervoor hebben we leden en vrijwilligers nodig, U bent van harte welkom
B. van Eken (voorzitter)
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2.

WERKGROEPEN

2.1

Archeologie (AWZ)

De archeologische werkgroep leidt wegens de wettelijke beperkingen bij het meewerken aan
opgravingen een slapend bestaan.
2.2

Film

Nieuwe films
In 2016 zijn verschillende nieuwe films ontwikkeld, waarbij het enerzijds gaat om films op basis van
historisch materiaal wat door leden of anderen is geschonken en anderzijds om films welke actueel
zijn opgenomen. De titels van de films welke zijn gemaakt zijn: 400 jaar Meerpolder, Fietsen rondom
de Meerpolder, Zondag in het park, Restauratie vloer van de Hervormde Kerk, met droge voeten in
de Palenstijnse polder, herplaatsing van de oude stationsspanten op het Nicolaasplein en Gewijde
Zoetermeerse grond.
Filmvertoningen en presentaties
De werkgroep Film heeft in het afgelopen jaar een aantal filmvoorstellingen verzorgd op
verschillende momenten en op verschillende locaties.
Onder andere werden films vertoond tijdens het Historisch festival, Open Monumenten dag en het
Oldtimer festival. Ook tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van april en oktober 2016 zijn na
de pauze films vertoond
Samenstelling Filmwerkgroep
De werkgroep Film bestaat uit:
- de heer J.M.C. van Batenburg (voorzitter)

2.3

de heer N. Nieuwenhuijsen
de heer G. van Doornen
de heer E.H. Jansen
de heer J. van Oosterom
de heer Th. J. van de Wetering
de heer B.P.M. Verbeek
Collectie en websites

Websites
www.oudsoetermeer.nl fungeert als portaal voor geïnteresseerden en bevat vele artikelen en
informatie over de stadsgeschiedenis van Zoetermeer. Ook is het de webplek voor leden van de
vereniging met nieuws en activiteiten. De site is actueel gehouden
.
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Op www. zoetermeermijnstad.nl, een samenwerking met de Bibliotheek Zoetermeer en het
Gemeentearchief zijn laagdrempelige artikelen over de geschiedenis van de stad, een tijdlijn en
informatie over monumenten te vinden.
www.allezoetermeerders.nl is bedoeld voor de dieper gravende onderzoeker en biedt bewerkingen
van brondocumenten over Zoetermeer, ondersteund door een uitgebreide zoekfunctie. Op de
website kan behalve in de burgerlijke stand ook centraal worden gezocht in ongeveer 100 andere
brondocumenten met informatie over Zoetermeerse geschiedenis vanaf de middeleeuwen en in de
uittreksels uit notariële akten. Het aantal doorzoekbare bronnen wordt regelmatig aangevuld.
In samenwerking met het Gemeentearchief zijn scans van notariële akten 1815-1935 en indexen op
die akten t/m 1849 op de site geplaatst, evenals een lijst van Zegwaartse belastingbetalers uit 1852.
De enorme index op de verkoop- en hypotheekakten 1700-1811 gemaakt door de heer J. Rijnsburger
en de heer R. Grootveld kwam gereed en wordt nu gecontroleerd.
De gezamenlijke sites waren in 2016 goed voor bijna 14.500 (2015: 17.000 bezoekers), die bijna
24.000 (2015: 25.000) bezoeken aflegden. De continue stijging sinds 2011 is omgebogen in een lichte
daling. Verheugend is wel het forse aandeel nieuwe bezoekers. Naar schatting bedraagt de overlap
in de 2 sites 10%.
www. oudsoetermeer.nl
bezoeken
bezoekers
Nieuwe bezoekers

www.allezoetermeerders.nl
bezoeken
bezoekers
Nieuwe bezoekers
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9,6%
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De beeldbank is een onderdeel van de website van de gemeente Zoetermeer en is in juli 2012 in de
lucht gegaan. Het aantal gepubliceerde foto’s stijgt gestaag.

Activiteiten
-

intern

Een vaste groep vrijwilligers (6), met regelmatige ondersteuning van andere mensen, heeft zich
bezig gehouden met het ordenen en beschrijven van de collectie, het inpakken en scannen, het
afhandelen van bestellingen van foto’s en boeken. De beschrijvingen van al het beeldmateriaal (ruim
19.000 stuks), gekoppeld aan de afbeeldingen, zijn doorzoekbaar via het programma Fotobase. De
foto’s daterende van voor 1961 zijn sinds 2012 via de beeldbank in samenwerking met het
Gemeentearchief op het web beschikbaar. In 2014 zijn foto’s van latere jaren toegevoegd, afkomstig
van drie vrijwillige fotografen die hier geen bezwaar tegen hadden. De originele foto’s worden
zuurvrij verpakt.
Van particulieren zijn wederom tientallen foto’s in originele vorm of als scan verworven, mede
dankzij de al jaren succesvolle publicatie van “onbekende” foto’s in Het Streekblad. We mochten
tientallen aanwinsten voor de collectie verwelkomen. Bijzondere aanwinsten waren drie albums met
foto’s en documentatie over de huishoudschool De Dobbe uit de jaren 1955-1985; administratie,
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foto’s en akten betreffende de familie van der Meer vanaf 1850; een schoolplaat van het ontzet van
Leiden; een pamflet voor de gemeenteraadsverkiezingen uit de jaren (19)30; een nieuwjaarswens
van de plaatselijke klapwaker, 1839 en een foto van een dijkdoorbraak in de Meerpolder, 1947; de
omvangrijke collectie foto’s en clubbladen van DSO, afkomstig van Bert Zwarteveld; reclame voor
Brinkers producten uit de jaren (19)50; een gravure van het ontzet van Leiden, 18e eeuw,
geschonken door dhr. R. Laman Trip; een maquette van de Meerpolder, vervaardigd door studenten
van de TU Delft; aquarellen van panden aan de Zegwaartseweg; plattegrond van Zegwaart, 1868.
De controle van de 8.000 gescande dia’s van C.A.L. van Wieringen vorderde tot 30%. Ook is
inmiddels 90% van de collectie “grote formaten” (kaarten, plattegronden en affiches) beschreven en
zijn de vele aanwinsten gescand en beschreven.
De bibliotheek van Oud Soetermeer omvat ruim 2300 titels en blijft daarmee de meest uitgebreide
bibliotheek over de geschiedenis van Zoetermeer en omgeving. Alle titels zijn opgenomen in de
digitale catalogus, die ook via de website is te raadplegen.
De verhuizing naar het nieuwe gebouw van Oud Soetermeer was een goede reden om het
ompakken van de collectie in nieuwe zuurvrije dozen te completeren en de dozen te voorzien van
etiketten. Dit is de overzichtelijkheid zeer ten goede gekomen.
-

samenwerking extern

In het kader van het convenant met het Gemeentearchief Zoetermeer zijn ten behoeve van het
Gemeentearchief (beeldbank) wederom honderden nieuwe foto’s, dia’s en negatieven gescand door
HGOS en voor een deel van een beschrijving voorzien.

toegankelijkheid

-

Een belangrijk deel van de collecties is nu beschikbaar via de website. Het betreft dan alle
bronbewerkingen en voorts de bibliotheekcatalogus (alleen titels), de tussen 1997 en 2012
gepubliceerde interviews en steeds meer gedigitaliseerde publicaties. De foto’s daterende van voor
1961 kunnen via de beeldbank worden geraadpleegd, het jongere materiaal vanwege
auteursrechten. In ons gebouw.
Al het overige materiaal (vooral de enorme knipselcollectie) kan worden geraadpleegd door een
bezoek aan ons gebouw. Dan kan zowel digitaal als analoog materiaal worden geraadpleegd, echter
zonder samenhang en slechts met tussenkomst van werkgroepleden. Er is geen centrale catalogus
en er is geen centraal raadpleegsysteem. Het digitaliseren van de knipsels blijft een grote wens.
Voor het beschikbaar stellen van eventuele privacygevoelige informatie zijn in de praktijk afspraken
gemaakt, slechts voor de ruwe interviewteksten zijn deze ook vastgelegd.
Het raadplegen van filmmateriaal kan via de server in ons gebouw of via uitlening van een dvd.
2.4

Genealogie (GWZ)

Inleiding
De GWZ stelt zich ten doel om gegevens van genealogische aard te verzamelen, toegankelijk te
maken en te beheren, voornamelijk van de inwoners van Zoetermeer en het voormalige Zegwaart.
In 2016 stond centraal de verhuizing van de werkgroep naar onze nieuwe behuizing Dorpsstraat 132,
waarmee de werkgroep haar waardering uitspreekt naar het bestuur voor het tot stand komen
daarvan.
Onze eerste inloopavond op 7 november 2016 na de verhuizing werd breed aangekondigd op de
voorpagina van het “Postiljon”, wat bij onze inloopavond nog nooit zoveel bezoekers opleverde sinds
lange tijden op onze nieuwe locatie.
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Leden
De werkgroep heeft in 2016 geen nieuwe actieve leden voor de werkgroep kunnen interesseren,
waardoor het ledental dan ook gelijk bleef. Per 31-12-2016 bestaat de werkgroep uit zeventien
actieve leden en vijftien belangstellende leden.
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Bestuur
Per 31 december 2016 was de bestuurssamenstelling als volgt:
- de heer C.A.M. Klein (voorzitter, namens de GWZ bestuurslid AB)
- de heer H.M.J. Windmeijer (secretaris)
- mevrouw M.E. Vijverberg-Kalkema (contactpersoon)
- de heer A. Hogeveen (systeembeheerder)
Het penningmeesterschap van de GWZ is ondergebracht bij de penningmeester van het HGOS.

Activiteiten
- Het overstappen naar het programma Legacy family Tree levert nog steeds een enorme
hoeveelheid werk op. Het gaat om het koppelen van de genealogische gegevens vanuit het oude
programma HAZA21. Op 31 december 2016 meldde Marjolijne Vijverberg, die hiervoor het meeste
werk verzet binnen de werkgroep, dat Legacy nu 416682 personen en 1605 bronnen bevat.
Gekoppeld zijn 10843 afbeeldingen, waaronder advertenties en familiedrukwerk en 2316 foto’s.
Het totaal in het oude HAZA21 bedraagt 257323 personen, waarvan nog te verwerken 219305
personen en 2206 bronnen, waarvan nog 1237 moeten worden gekoppeld. Verder het koppelen
van afbeeldingen waarvan 11706 in de vorm van advertenties en familiedrukwerk en 34 foto’s. Dus
werkzaamheden genoeg! Mede daarom blijft de werkgroep nog steeds op zoek naar leden die
zich voor dit project willen inzetten en blijft de werkgroep ook op zoek naar technische
mogelijkheden om dit proces van koppelen van bestanden tussen beide programma’s te
versnellen. Te denken valt aan ICT oplossingen in de vorm van een afstudeerproject.
- Alle personen worden per familiedossier omgezet in het nieuwe programma Legacy. Daarmee zijn
in 2016 weer vele familiedossiers geactualiseerd.
- Onder andere de overgang van HAZA21 en naar Legacy heeft het in 1996 gestart project
“Publicatie Bos” doen stagneren. Aanvullende foto’s, informatie en enkele akten zijn in Legacy
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-

-

-

verwerkt. Het uitbrengen van een DVD van de familie Bos komt dichterbij. De technische kant
en de vorm van de inleidende teksten zijn dit jaar besproken in de reactiecommissie van de
vereniging.
De werkgroep startte in 2005 met het digitaal vastleggen van alle doop- en trouwboeken (15861811) van Zoetermeer. Het Remonstrantse doopboek (boeken 16-17) is geheel getranscribeerd
en ingevoerd in Legacy. Op het ogenblik vindt daarop nog controle plaats. Een start is gemaakt
met de doopboeken van de Rooms Katholieke kerk (boek 18).
De projectgroep “Grafstenen” heeft haar werkzaamheden gecontinueerd. Alle gefotografeerde
grafstenen van alle begraafplaatsen in Zoetermeer zijn in Legacy ingevoerd en worden nu
gecontroleerd op juiste naam en eventuele dubbele invoer. De projectgroep onderhoudt
regelmatig contact met de medewerkers van de begraafplaatsen. Voorjaar 2017 worden de te
verwijderen of te verplaatsen grafmonumenten van te algemene graven (januari 2005 – februari
2007) op de Hoflaan op de Oost- en Westgalerij gefotografeerd. De fotocollectie is alleen te
raadplegen op onze nieuwe locatie.
In 2016 is wederom door de werkgroep gevolg gegeven aan de samenwerking met het
gemeentearchief Zoetermeer. Meerdere leden zijn indexen aan het vervaardigen, die
uiteindelijk op de website van de vereniging worden geplaatst.
o De start in 2014 van de indexering van de boelhuisboeken uit het rechterlijk archief
van Zegwaart is in 2016 voortgezet. Over de gehele periode 1646-1656 geldt dat de
index nog moet worden bewerkt voordat tot publicatie op de website kan worden
overgegaan. In 2016 is gewerkt aan de index van de volgende twee boelhuisboeken
over de periode oktober 1656 tot mei 1659 en mei 1656 tot juni 1661. Hiervan zijn op
gemeentearchief de indexen beschikbaar. Bewerking voor de website volgt later.
o In 2015 zijn repertoria van de notariële archieven op de website geplaatst over de
periode 1815-1935. Daarnaast zijn vanaf 2016 ook alle notariële akten over deze
periode op onze website in te zien. Een index over de periode 1815-1842 is bijna
beschikbaar (1815-1826, 1831-1842 en 1843-1849). Twee leden van de werkgroep
zijn in 2015 van start gegaan om naast de vrijwilliger van het gemeentearchief de
resterende periode 1842-1935 te indexeren. De index over de periode 1866-1872 is
inmiddels ter controle aangeboden.
- In 2016 is hard gewerkt aan de achterstand van de krantenknipsels uit de groene ordners. De
bedoeling is dat deze knipsels t.z.t. worden gescand en in Legacy opgenomen.
- Enige jaren geleden heeft de werkgroep de fotoalbums met geboortekaartjes van de
verloskundige mevrouw A.M.P. Boon-van Heugten verworven en vervolgens ondergebracht
bij het gemeentearchief. Inmiddels zijn bijna alle albums gescand en aan de laatste twee
fotoalbums wordt de laatste hand gelegd, waarna deze collectie is verwerkt in Legacy en weer
terug kan naar de archiefbewaarplaats in Moordrecht van het gemeentearchief Zoetermeer.

De werkgroep nam deel aan de volgende activiteiten:
-

Op zaterdag 21 mei 2016 werd in de Dorpsstraat in Zoetermeer voor de zestiende keer een
“Oldtimerdag“ georganiseerd. In de Dorpsstraat was daarvoor ons toekomstige
verenigingsgebouw Dorpstraat 132 beschikbaar gesteld. Voor deze gelegenheid is een
overzicht gemaakt van alle eigenaren van dit pand over de periode 1597 tot op heden.

-

Op 10 september stond de Open Monumentendag in het teken van “Iconen en Symbolen”. De
werkgroep nam deel aan deze dag. De werkgroep heeft zich op die dag toegelegd op de
presentatie van heraldiek en zegels.

-

Zaterdag 1 oktober heeft de werkgroep deelgenomen aan het Historisch Festival met als
thema “Meerpolder 400 jaar”. De werkgroep heeft aandacht besteed aan de Meerpolder
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door onderzoek te doen naar het herenhuis en boerderij in de Meerpolder, waarvan in 1779
Christian August Brockdorff de kamerheer van de Russische tsaar Peter III eigenaar werd.
-

De werkgroep kwam in 2016 vijfmaal in vergadering bijeen.

-

Elke eerste maandag van de maand uitgezonderd de vakantiemaanden en tijdens de
verhuizing organiseerde de werkgroep een inloopavond. Het resultaat negen
inloopavonden. De belangstelling voor de inloopavonden nam al jaren af mede veroorzaakt
door de vele bronnen op onze website. Hoewel de eerste inloopavond op nieuwe locatie dat
niet liet zien. De inloopavonden leverden naast nieuwe contacten ook nieuwe leden op.
Belangstellenden waren ook na afspraak welkom op onze werkavonden voor informatie.

bezoekers op de inloopavonden
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-

-

Onze wekelijkse werkavonden stellen alle leden van de vereniging in de gelegenheid om onze
bibliotheek te bezoeken en kennis te nemen van de lectuur op genealogisch gebied, maar ook
op historisch gebied van de vereniging.
Op de werkavonden hebben leden van de werkgroep onderzoek verricht om vragen via e-mail
uit binnen- en buitenland op genealogisch gebied te beantwoorden.
Op heraldisch gebied kan de GWZ advies geven en deskundigheid verlenen bij het
ontwerpen van familiewapens.
Het lesprogramma voor groep 8 van de basisscholen dat door de werkgroep is ontwikkeld
heeft helaas in 2016 geen doorgang gevonden. Het programma is aangepast en klaar voor
toekomstig gebruik.

Deskundigheid
Inmiddels werkt de werkgroep alleen nog met genealogieprogramma Legacy. Een aantal leden is
zich aan het bekwamen op de werkavonden aan de hand van instructies en met onze deskundigen
om het programma eigen te maken. Bij ruimere openstelling van het verenigingsgebouw is het
belangrijk dat iedereen het programma goed kent.
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In 2016 verdiepten maandelijks vijf werkgroepsleden zich in de paleografie om hun deskundigheid te
verbeteren bij de Leesgroep Lastige Letters van HGOS.
Financiën
De financiën van de werkgroep worden verantwoord in de jaarrekening van de vereniging (zie
jaarrekening 2016).

Contacten
Het vrijwilligersproject: "Ontsluiting archieven Zoetermeer en Zegwaart van het gemeentearchief" in
de vorm van het samenwerkingsconvenant tussen HGOS/GWZ en het Gemeentearchief Zoetermeer is
in 2016 gecontinueerd. Een aantal leden van de werkgroep verricht volgens het convenant voor het
gemeentearchief indexeringswerkzaamheden. Het uitwisselen van informatie op het gebied van
genealogie bleef voorop staan.
Waar nodig was contact met werkgroepen van onze zusterverenigingen. In het bijzonder de
samenwerking tussen de vereniging Noitdorpsche Historiën te Pijnacker-Nootdorp.
Diversen
De GWZ bibliotheek in de vorm van tijdschriften en boeken op genealogisch- en heraldisch gebied is in
2016 door schenking en aankoop uitgebreid. In het nieuwe pand is een start gemaakt om onze
bibliotheek op genealogisch gebied beter toegankelijk en beschikbaar te maken

2.5

Cultureel Historisch Erfgoed (CHE)

De werkgroep Cultureel Historisch Erfgoed heeft als hoofdopdracht het monitoren en beschermen
van het historisch erfgoed in Zoetermeer, zodat toekomstige generaties ook kunnen genieten van
onze stadsgezichten, monumenten en historische documenten.
De samenstelling van deze werkgroep bestaat uit:
- De heer A. Bierman voorzitter
- De heer E. Oskam
- De heer K. Kranen
- De heer J. v.d. Velde
- De heer J. F.Hoogendoorn
- Mevrouw. I. Visser
- De heer A.J. van der Burg
In 2016 heeft de werkgroep veel aandacht besteed aan het monitoren van het Gemeentelijk beleid
met betrekking tot o.a. Visie Voorweg (Zilverster en Zalkerbos) en Visie Zegwaartseweg,
monumenten zoals boerderij Ouderzorg. Bij diverse vergaderingen van de Gemeente is
ingesproken om het belang van het behoud van het historisch erfgoed te behouden
Op historische plaatsen en bij verschillende monumenten in de Gemeente zijn informatieborden
over de geschiedenis hiervan geplaatst.
Actief was de werkgroep bij diverse evenementen, zoals Open Monumentendag, Historisch Festival
en Oldtimer da
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2.6

Leesgroep lastige letters

Het lezen en bestuderen van vroegere handschriften en schrijfwijzen is voor velen een lastige
opgaaf. Paleografie is een (hulp)wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen en ontcijferen
van oude handschriften en archiefstukken. Deze kennis draagt bij aan de ontcijfering van oude
stukken en teksten. Het resultaat van de ontcijfering is een transcriptie in modern schrift.
De leesgroep is in 2016 behulpzaam geweest bij het “ontcijferen” van oude documenten die
gebruikt werden bij het samenstellen van stambomen.
2.7

Redactie

’t Seghen Waert
Een van de kerntaken van de Redactie is het verzorgen van de publicatie van ons tijdschrift ’t Seghen
Waert voor de bijna 1300 leden en adverteerders. In 2016 verschenen vier afleveringen, samen goed
voor 180 pagina’s. In het midden van ieder blad waren steeds acht pagina’s in een afwijkende kleur
gewijd aan verenigingsnieuws. In totaal konden zestien artikelen geplaatst worden over de
geschiedenis van Zoetermeer en haar bevolking. Naast interviews met (oud) Zoetermeerders kreeg
onder andere ook de geschiedenis van het Genootschap de nodige aandacht vanwege de verhuizing
van ’t Oude Huis naar het eigen pand in de Dorpsstraat. Aan het artikel over de Belgische soldaat
Leon Haelemeersch die als vluchteling tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland was gekomen
en in Zoetermeer onderdak vond werd aandacht besteed in Belgische kranten.
Samenwerking intern
In het verslagjaar is met verschillende werkgroepen en het bestuur intensief samengewerkt. Het
betrof onder andere het bijhouden van websites en de Facebook pagina, het opstellen van
(pr)teksten in het kader van de Open Monumentendag, afnemen van interviews en opstellen van
informatie voor de films 400 jaar Meerpolder en de Begraafplaats.
Samen met de werkgroep Collectie is er een cursus opgezet voor de vrijwilligers van de vereniging
die de winkel zullen bemannen in het pand van het Genootschap, Dorpsstraat 132.
Samenwerking extern
Met de sectie Cultureel Erfgoed, mevrouw B. Koopmans, van de gemeente/het stadhuis is ook in dit
verslagjaar weer vruchtbaar samengewerkt. Redactieleden hebben deel uitgemaakt van de
klankbordgroep/redactie van de Architectuurgids Zoetermeer, die wordt geschreven op initiatief
van de gemeentelijke afdeling Erfgoed.
In het kader van het Historisch Festival is informatie aangeleverd en zijn lezingen gehouden. Dit
laatste onder andere ook voor Rotary Zoetermeer.
Voor het jubileumboek vanwege “400 jaar Meerpolder” zijn teksten opgesteld en is er redactie- en
correctiewerk verricht. Dit geldt ook voor het boek over “Honderd jaar Nicolaaskerk”.
Met de burgemeester heeft een gesprek plaats gevonden over de bijdrage die onze vereniging zou
kunnen leveren in het kader van het honderdjarig algemeen kiesrecht, voornamelijk gericht op
redactionele werkzaamheden.
Met de Facebookgroep “Zoetermeer, die goeie ouwe tijd” is constructief overleg gevoerd over het
gebruik en uitwisseling van informatie en beelden die bij deze groep en het HGOS beschikbaar zijn,
alsmede over het bewaren van bijzondere foto’s voor het nageslacht.
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Wekelijks zijn er contacten met media, vooral AD/Zoetermeer, Postiljon en Streekblad. Daarbij
wordt onder meer materiaal aangeleverd voor het vullen van historische rubrieken en artikelen,
zoals voor de vrijdagpagina in het AD “Zoetermeer Toen” en de wekelijkse Zoetermeer “Terugblik in
het Verleden” fotorubriek in het Streekblad
Samenstelling werkgroep
De werkgroep bestaat uit:
- de heer P. Drapers (voorzitter)
- de heer R. Grootveld
- mevrouw J. de Kler
- de heer R. Tousain
- de heer T. Vermeulen
2.8

Werkgroep activiteiten

In 2016 kwam de werkgroep activiteiten in 6 vergaderingen bijeen.
De commissie bestond in 2016 uit:
- de heer N. Thoen (voorzitter en secretaris)
- mevrouw F. Brandhorst (coördinatrice)
- de heer J.van Oosterom (lid)
- mevrouw P. Slootweg (lid)
De werkgroep kan terugkijken op een geslaagd 2016, waarin weer vele activiteiten plaatsvonden,
waar we direct en indirect mee te maken hadden, t.w.:
- maandag 14 maart: werd de lezing gepresenteerd, door militair historicus Jeanette Pors, met de
titel “Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog”, met aandachtspunten voor de Zoetermeerse
geschiedenis.
Na de pauze werd de nieuwste film vertoond van de werkgroep Film met de titel: Met droge
voeten in de Palensteinse Polder.
De avond werd goed bezocht door ongeveer 100 belangstellenden.
- maandag 30 mei: lezing/filmavond met als thema: “De melk-boter-kaas en eierboeren van
Zoetermeer, in de periode 1900-1975”. Primeur op die avond was de gedigitaliseerde film, door
de werkgroep Film, van een gevonden reclamefilm, in het archief van de gemeente, met de titel
“Zoetermeers Roem”.
Deze avond werd zeer goed bezocht, meer dan 120 bezoekers, we moesten zelfs een 20-tal
bezoekers teleurstellen.
- woensdag 10 augustus : “Schatgraven voor de jeugd”, moesten we helaas annuleren. De reden
was dat er nauwelijks artefacten waren die we konden laten opgraven.
In 2017 proberen we een andere activiteit voor de jeugd te bedenken.
- zaterdag 17 september: organiseerden we onze jaarlijkse bustocht. Ditmaal naar Leerdam. “Een
dagje Leerdam”, bestond uit bezoek aan het Glasblaasmuseum – lunch in de Prikkelinge – en
een rondvaart op de Linge. In ’t Seghen Waert nr. 4 staat het verslag van deze meer dan
geslaagde dag. Gelukkig hadden we weer een bus vol belangstellenden. De groep bestond uit 43
personen en de vier leden van de werkgroep.
- maandag 24 oktober: onze lezing/filmavond over de Atlantic Wall door de heer Mellink, de
Duitse kustverdediging in de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze vertoonde de werkgroep Film
de films: “Restauratie van de vloer van de Oude Kerk”, “Herplaatsing van de oude
stationsspanten op het Nicolaasplein” en “Zondag in het Park”.
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Een avond met ongeveer 50 aanwezigen, waar de werkgroep moeite heeft moeten doen om
toch bezoekers te laten komen.
Totaal vier activiteiten met 317 deelnemers/bezoekers inclusief de leden van de werkgroep.
Activiteiten, in 2016, waar de commissie indirect bij betrokken was, waren:
- woensdag 13 april: Algemene Ledenvergadering.
- zaterdag 10 september: Open Monumentendag, met thema: Iconen en Symbolen.
- zaterdag 10 september: de film “Zoetermeerse Meerpolder 400 jaar”.
- zaterdag 1 en zondag 2 oktober: Historisch Festival, met speciale aandacht voor de Meerpolder
die 400 jaar geleden werd drooggemalen.
- woensdag 12 oktober : Algemene Ledenvergadering.
.
De werkgroep activiteiten kan terugkijken op een geslaagd jaar en zeggen de leden van de
werkgroep Film hartelijk dank voor hun medewerking aan onze activiteiten en hopen dat we in 2017
weer een beroep op ze mogen doen als dat nodig is.

3.

BESTUUR en ONDERSTEUNING

3.1

Verslag van het bestuur

Het Algemeen Bestuur is in het verslag jaar negen maal bij elkaar geweest. Het Dagelijks Bestuur is
hiernaast nog een aantal maal bijeen geweest. Naast de vele gesprekken over de aankoop en de
investeringen in het nieuwe pand zijn ook de “gewone” lopende zaken in de vergaderingen
behandeld. Speciale aandacht dit jaar voor de financiële zaken was heel belangrijk. De
vergaderingen van het Algemeen Bestuur dienen naast besluitvorming ook als coördinatie tussen de
verschillende werkgroepen.
Daarnaast heeft het bestuur speciaal aandacht besteed aan diverse onderwerpen. In willekeurige
volgorde kan worden genoemd:
• lezingen en filmavond in ’t Centrum
• diverse rondleidingen rondom de Dorpsstraat i.s.m. het Gilde,
• een bustocht met ruim 50 leden
• de Public Relations van de vereniging (contacten met pers),
• aanleveren van tekst voor het verenigingsblad ’t Seghen Waert,
• bevorderen samenwerking tussen de werkgroepen,
• deelname aan Monumentendag, Historisch Festival en OldTimer dag
• het voorraadbeheer van de boeken van HGOS,
• het actualiseren van onze websites en Facebook.
• overleg met Gemeentearchief, Stadsmuseum en Bibliotheek.
• overleg met historische verenigingen uit de regio,
• veelvuldig overleg met de gemeente Zoetermeer/ gemeenteraad en andere partijen over de
huisvesting van onze verenging
Het bestuur is zich bewust, dat het Genootschap in de komende jaren meer de nadruk moet gaan
leggen op het verspreiden van de waarde van het Zoetermeerse Erfgoed aan de Zoetermeerse
bevolking.
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3.2

Samenstelling van het bestuur

Het Algemeen bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur)
aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit iedere werkgroep.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
- de heer B.J. van Eken
voorzitter
- de heer J. de Ruiter
secretaris
- de heer P. Bekking
penningmeester
- de heer N. Nieuwenhuijsen
werkgroep film
- de heer A. Bierman
werkgroep Cultureel Historisch Erfgoed (CHE)
- de heer C.A.M. Klein
werkgroep genealogie (GWZ)
- mevrouw J. de Kler
werkgroep redactie
- mevrouw P. Slootweg
werkgroep activiteiten
3.3

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering kwam tweemaal bijeen, op 12 april en 27 september 2016.
De voor de leden belangrijke stukken zijn besproken en vastgesteld: jaarverslag, jaarplan, begroting
en rekening en verantwoording en de organisatiestructuur van de vereniging. Iedere vergadering is
de voortgang van de discussie met betrekking tot de nieuwe huisvesting aan de leden verteld
3.4

Relatiebestand

Samenwerken staat hoog in het vaandel bij het Genootschap. Goede relaties zijn onmisbaar. In het
verslagjaar is wederom ingezet op onze digitale bereikbaarheid. Samenwerkingspartners in 2016
waren vooral meerdere afdelingen van de Gemeente Zoetermeer, de Bibliotheek en het
Stadsmuseum. Vanuit het Genootschap wordt in deze samenwerkingsverbanden, met inbreng van
onze kennis vooral veel tijd gestoken.
3.5

Automatisering

In 2016 zijn er geen grote investeringen gedaan. Waar nodig is vervanging gedaan. De in 2015
gestarte discussie om over te gaan op compleet nieuwe server en software is nog niet afgerond
3.6

Ledenadministratie

Het ledenbestand van de vereniging gaf in de overgang van 2016 naar 2017 een daling te zien. Er
waren naast de maandelijkse aanwas en opzeggingen dit jaar veel (27) opzeggingen per 31
december.
Het aantal actieve leden bleef echter gelijk (75).
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Ledenverloop in de laatste jaren
Jaar

Leden

Einde 2013
Aanvang 2014

1236

Einde 2014
Aanvang 2015

1217

Einde 2015
Aanvang 2016

1217

1278

Waarvan
Actief lid
85
85

1251

83
82

1239

Einde 2016
Aanvang 2017

75
75

1217
1170

75
75

De verschillen in aantallen bij een jaarovergang zijn te verklaren door opzeggingen en een aantal
royementen (eind 2016 waren dat er 20).
Ultimo iedere maand wordt een overzicht van het aantal leden en alle mutaties daarop
samengesteld en aan de vereniging aangeboden. Ook de binnenkomende contributiegelden zijn per
lid geadministreerd en wordt iedere maand voorgelegd aan de Penningmeester.
Bezorgers-administratie ’t Seghen Waert
Aangezien de Ledenadministrateur de meest recente aantallen en mutaties in het ledenbestand
heeft, is het logisch dat ook de bezorging van ons verenigingsblad ’t Seghen Waert door de
Ledenadministratie verzorgd wordt.
Door een vijftal personen wordt elke editie verzendklaar gemaakt. De oplage van de 4 edities is
telkens 1360 stuks geweest.
Met behulp van een 30-tal bezorgers, die elk hun eigen vaste looproute in Zoetermeer hebben, zijn
alle verenigingsbladen op tijd bij onze leden bezorgt. De bezorgergroep is al jaren een steunpilaar
voor de vereniging en er is maar zeer weinig verloop in de groep. Er staan ook nog een aantal
personen op de reservelijst.
Voor bezorging buiten Zoetermeer en voor bezorging van diverse selecties vindt verzending plaats
via Post NL.
Bezorgeraantallen ’t Seghen Waert
Nr

Bezorgd in

Bezorgd

Intern

Zoetermeer Post.nl gebruik
SW 1
SW 2
SW 3
SW 4

936
925
927
933

286
290
294
297

35
35
25
25

In

Totaal

Archief
103
110
114
105

1360
1360
1360
1360

NB: Een deel van de exemplaren voor “Intern gebruik” vloeit na afloop weer terug naar “In Archief”
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4.

JAARREKENING 2016

Zie bijgevoegde PDF
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