Stichting Dorpsbehoud Papendrecht

Opgericht op 22 juli 1983 met als doelstelling:
Behoud van het dorpsgezicht en de dorpscultuur van Papendrecht

Jaarverslag 2020

PAPENDRECHT, een dorpsgezicht waard!
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JAARVERSLAG 2020.
Stichting Dorpsbehoud Papendrecht, Veerdam 6, 3351 AK Papendrecht.
Opgericht op 22 juli 1983 (K.v.K. 41119385) met als doelstelling:
Behoud van het dorpsgezicht en de dorpscultuur van Papendrecht.
Tel.:078-6412255. E-mail: contact@dorpsbehoudpapendrecht.nl
Website:www.dorpsbehoudpapendrecht.nl Facebook: dorpsbehoudpapendrecht
IBAN/Bankrekening: NL86 RABO 0353 0105 10.
Stichting Dorpsbehoud is gevestigd in een eigen pand aan de Veerdam 6, het middenstuk
van de voormalige Marechausseekazerne, waarin ook Oudheidkundig Museum /
Infocentrum Dorpsbehoud is ondergebracht. Museum Dorpsbehoud is rolstoelvriendelijk.
Openingsuren: woensdagmiddag en zaterdagmiddag 14 - 16 uur (m.u.v. feestdagen).
De toegang is gratis. Bij bezoek buiten openingsuren wordt een vergoeding gevraagd.
Dorpsbehoud is tevens eigenaar van de in 1949 gebouwde Muziektent aan de Eilandstraat,
waar jaarlijks de aubade op Koningsdag en door Dorpsbehoud georganiseerde
zomeravondconcerten worden gehouden.
Dorpsbehoud ontvangt geen gemeentelijke of andere subsidie en is voor inkomsten
afhankelijk van donateursbijdragen en van giften, o.a. van het bedrijfsleven.
Alle werkzaamheden worden verricht door onbetaalde bestuursleden en medewerkers.
BESTUUR PER 31 DECEMBER 2020.
H.M. (Margré) van Wijngaarden
voorzitter, ruimtelijke ordening
Oosteind 124, 3356 AD Papendrecht.
fondsenwerving,(veiligheids)coördinator
Tel.: 078 - 6150083.
zomeravondconcerten.
R.T.(Rein) Punselie
secretaris,
C. Huijgenslaan 137,3351 XA Papendrecht. correspondentie, persberichten.
Tel.: 06 - 34321438.
J.J. (Jan) van Hees
penningmeester,
C. Huijgenslaan 79, 3351 XA Papendrecht. donateursadministratie.
Tel.: 06 - 30708893.
beheer Facebook pagina
H.W.M.M.(Mario) Borghouts
schoolbezoekencoördinator,
H. Memlingstraat 25, 3351 JK Papendrecht. samensteller lesbrieven scholen
Tel.: 078 – 6150393.
ordening documentenarchief.
M. (Theo) Viveen
beheer Veerdam 6, Muziektent,
Weteringsingel 35, 3353 GX Papendrecht.
huisfotograaf eigen organisatie,
Tel.: 078 – 6155424.
digitalisering fotoarchief, beheer fotobank.
F. (Fred) Krabbendam
technisch beheer gebouwen
P.J.Oudstraat 286, 3354 VJ Papendrecht.
Tel.: 078 – 6158571.
M. (Ria) Punselie – van Leeuwen
algemeen bestuurslid
C.Huijgenslaan 137,3351XA Papendrecht.
Tel.: 078 – 6156442.
Foto voorblad: Mooie herinnering: Op 5 mei 1995 werd de Historische Optocht 50 Jaar
Bevrijding gehouden. Ook Dorpsbehoud verleende medewerking.
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’t PRAOTJIE VAN DE VOORZITTER.

Papendrecht, mei 2021.

Geachte donateur,
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2020, in meerdere opzichten een mager verslag.
Niet alleen dunner vanwege de grotendeels geschrapte activiteiten, maar ook omdat we
voor het eerst sinds lange tijd een negatief saldo hadden aan het eind van het jaar én we
een flink aantal donateurs verloren. Toch wilden we u een verslag over ons reilen en zeilen
in 2020 niet onthouden.
Bestuurswijzigingen 2020.
Wij mochten twee nieuwe bestuursleden in ons midden welkom heten.
-Fred Krabbendam, al actief als gewaardeerde vrijwilliger en klushulp van bestuurslid
Theo Viveen, aanvaardde op 1 oktober 2020 een functie in het bestuur.
-Ria Punselie-van Leeuwen, echtgenote van onze secretaris, ook al actief als vrijwilliger
met hand- en spandiensten, kwam op 1 november 2020 in het bestuur. Zodra de
mogelijkheid er is zal zij zich gaan bezighouden met de ordening van ons kleding- en
serviesdepot.
N.B.: Per 1 maart 2021 heeft Jan van Hees het penningmeesterschap overgedragen aan
Hugo Spek.
Plannen voor 2021.
Onze plannen voor activiteiten hebben we voor het tweede jaar op rij grotendeels moeten
schrappen vanwege het zeer hardnekkige coronavirus.
-Donateursavond: (onder voorbehoud) donderdagavond 11 november in Theater De
Willem, afhankelijk van de 1,5 meter afstand-maatregel. Bij een bezetting van 125 mensen
is dat financieel, maar ook ten opzichte van het veelvoud aan donateurs, onhaalbaar.
Dorpsbehoud heeft u hard nodig!!
Is er nog wel een reden om Dorpsbehoud te blijven steunen? Wij hopen dat u vindt van
wel. Zoals gezegd kunnen de meeste activiteiten helaas geen doorgang vinden.
We zijn nog niet blut, omdat we alleen met onbetaalde vrijwilligers werken, omdat we
gesteund worden door een aantal Papendrechtse bedrijven en omdat we altijd gespaard
hebben voor magere jaren.
Maar in de tussentijd (zie hiervoor het overzicht van de penningmeester) lopen de vaste
lasten voor museum en muziektent gewoon door.
Bij het jaarverslag ontvangt u – zoals gebruikelijk – een verzoek om Dorpsbehoud ook in
het nieuwe jaar te steunen. Mogen wij op u rekenen? Beleefd aanbevelend.
Met dit verslag bedanken wij u in ieder geval voor uw steun in 2020. Wij hebben het
enorm gewaardeerd.
Met vriendelijke groeten,
H.M.(Margré) van Wijngaarden.
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VRIJWILLIGERS IN 2020.

Door Margré van Wijngaarden.

Sjanie de Borst, Nico vd Bos, Niels Boshouwer, Addick van Brakel,
Maarten Brandenburg, Kees Buyzert, Margie Charpentier, Arie van Dalen,
Arie van Dijk, Bart-Jan van Dijk, Marrie van Dijk, Annette v.d.Giessen,,
Peter Jan en Margit v.d. Giessen, Henk v.d. Graaf, Johan v.d. Graaf,
Anja en Gerrie de Greef, Anita Groffen, Jopie de Heer, Gerda van Hees,
Gerrit v.d. Herik, Lida Huizinga, Piet van Hulst, Henri Hummelink,
Piet Jansen, Henriëtte Jas, Gert de Jong, Corrie de Jong, Gert Klaassen,
Gerard Kok, Roel Komdeur, Bert en Bets Kraal, Jannie Markesteijn,
Jan Meijwaard, Dikkie en Leen van Middelkoop, Yvonne Mol, Ria Paap,
Sjanie Redelijkheid, Nel Rietveld, Karin Schimmelpenningh, Wim Schut,
Ron Sonneveld, Arjanne en Piet Veenstra, Peter Verdoorn, Arie Verhoeven,
Annie en Herman Vermeulen, Wim Vermeulen, Eric Versteeg, Frank Versteeg,
Mieke van’t Verlaat, Bas Verweij, Lenie Viveen, Gerda en Herman v.d. Vorm,
Sjaugé de Vries, Hans Wendt, Piet en Wijnie van Wijnen,
Cees en Dora van Wijngaarden, Erwin van Wijngaarden,
Jan en Adrie van Wijngaarden, Jaap Zock, Jan en Lucie Zuidema.

De traditionele nieuwjaarsreceptie kon in 2020 gelukkig nog doorgaan. Het was
weer ouderwets gezellig met een recordaantal van 50 vrijwilligers, inclusief
bestuur, die allen werden bedankt voor hun inzet in 2019.
Ondanks de rondwarende pandemie waren onze postbezorgers actief met o.a. het
bezorgen van de jaarverslagen. Er werd nog onderhoud gepleegd en
schoongemaakt in en om het museum door onze nooit verzakende vrijwilligers.
In het bijzonder werden dit jaar in het zonnetje gezet: Arie Verhoeven (onderhoud
Lancastermonument, postuum ook voor zijn overleden vrouw Riet) en
postbezorgers Sjanie de Borst, Jopie de Heer, Gerrit v.d. Herik, Ria Paap en
postuum Coby v.d. Graaf via haar man Henk. Voor Riet Verhoeven en Coby v.d.
Graaf werd een moment stilte gehouden.
Theo Viveen werd verrast met een cadeaubon voor zijn 25-jarig
bestuurslidmaatschap. Voor zijn vrouw Lenie, die al even lang haar man met
Dorpsbehoud deelt, en zelf ook vrijwilliger is, waren er bloemen.
Het was alles bij elkaar een mooie avond, met een lach en een traan.
Hoewel het op die avond gebruikelijk is dat het bestuur de verzorging van de
gasten op zich neemt, waren we heel erg blij met de assistentie van Gerda van
Hees en Ria Punselie. En natuurlijk met Dikkie van Middelkoop en Lenie Viveen
voor de gedane boodschappen.
We moesten in 2020 afscheid nemen van Jo Berends, trouwe vrijwilliger bij het
opbouwen van de zomeravondconcerten, die op 26 juni 2020 overleed. Zijn inzet
zullen wij niet vergeten.
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MUSEUM TENTOONSTELLINGEN/BEZOEK .
Door Mario Borghouts.
Tot 12 maart 2020 hebben we 172 bezoekers mogen ontvangen. Daarvan waren er op 22
februari 50 bezoekers bij de opening van de tentoonstelling “Excelsior 100 jaar”. Deze
opening was een groot succes. Het oudste lid van Excelsior, Jaap Kooijman, hield een
leuke toespraak waarna hij de tentoonstelling als geopend verklaarde. Het saxofoonorkest
van Excelsior zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Schoolbezoek was helaas niet
mogelijk. Wel hebben we een powerpointpresentatie “Een geschiedenis van Papendrecht”
kunnen verzorgen voor de groepen 6, 7 en 8 van de Prins Constantijnschool. RTV
Papendrecht heeft op 27 november opnamen gemaakt van de Excelsiortentoonstelling en
deze online gezet..
ONDERHOUD MUSEUM EN MUZIEKTENT.Door Theo Viveen / Fred Krabbendam.
Museum
De dakgoten en straat voor het museum zijn bladvrij gehouden. De kozijnen zijn gereinigd
en waar nodig is er op de kale plekken een likje verf gegeven. In het herentoilet is een
nieuwe wc geplaatst. De cv ketel is gerepareerd. In de gang zijn de oude tl-bakken
vervangen door LED armaturen. Diverse geschonken voorwerpen zijn opgeknapt.
Muziektent.
Er is roest van metalen onderdelen verwijderd en waar nodig verfwerk hersteld. Onderaan
de staanders is kit aangebracht en ook hier zijn goten en vloer bladvrij gehouden. De bar
en tafels voor de evenementen zijn opgeknapt.
In december is de muziektent van verlichting voorzien.
SCHENKING BOEKEN.
Omdat vooral voor de ouderen in de verzorgingshuizen en voor mensen, bij wie het
geheugen wat minder wordt, de coronatijd veel eenzaamheid tot gevolg had, hebben wij
pakketten van 20 Papendrechtse boeken geschonken: op 1 en 2 juli aan de bewoners van
verzorgingshuizen De Markt, de Waalburcht en De Wieken en op 6 augustus voor de
bezoekers van het Odensehuis. Deze schenkingen werden enorm op prijs gesteld.
WEBSITE.
Door Gert de Jong.
De website die sinds juli 2019 vernieuwd is, werd ook in 2020 goed bezocht.
Het bestuur vond en vindt het belangrijk om zeker in deze coronatijd de website actueel
te houden. Het is een van de weinige middelen om contact met de donateurs te houden
nu museumbezoek niet mogelijk is.
De bestaande onderdelen op de website werden zoveel mogelijk verfrist en nieuwe items
werden toegevoegd.
Zo zijn er in het afgelopen jaar persoonlijke verhalen van de 2e Wereldoorlog geplaatst.
Ook is er informatie te vinden over de bordenroute '40-'45.
Op de website is ook te zien wat er in de museumwinkel te koop is. De artikelen kunnen
per telefoon of e-mail besteld worden.
Reacties hoe de website ervaren of gewaardeerd wordt zijn hartelijk welkom via het
contactformulier op de site of via een van de bestuursleden.
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HERDENKEN.
Door Margré van Wijngaarden.
Een overzichtje in vogelvlucht van de momenten, waaraan door Dorpsbehoud werd
bijgedragen of deelgenomen.
-8 Maart: onthulling gedenksteen voor verzetsstrijder Gerrit van Dalen, die op 8 maart
1945 werd gefusilleerd. De gedenksteen is geplaatst op de muur van zijn toenmalige
woonhuis aan Het Plein 12. Er was veel belangstelling voor. Dat kon toen nog net, voordat
de pandemie alles stil legde.
-4 mei: deelgenomen aan de zeer sobere Nationale Dodenherdenking in Papendrecht.
-5 mei: Start van de Bordenroute ’40-’45.Op verschillende plaatsen in het dorp zijn
gedenkborden geplaatst met een omschrijving van de gebeurtenissen, die in ’40-’45
hebben plaatsgevonden.
Het 4 mei comité en het Oranjecomité verdienen veel lof voor de wijze waarop zij de
bovengenoemde herdenkingen vorm hebben gegeven. Het was een genoegen hieraan een
bijdrage te mogen leveren en het was als altijd een plezier om samen te werken.
-21 juli: dag van de crash van de Lancaster Popeye op 21 juli 1944. Er zijn bloemen
geplaatst op het Lancastermonument, op de graven van de bemanning en bij de propeller
in de voortuin van ons museum.
-24 december: in klein comité zijn lichtjes gezet bij de graven van de bemanning van de
Popeye op de Algemene Begraafplaats.
Alles bij elkaar is het niet veel, wat we dit jaar konden doen, maar wel heel waardevol.
VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER.
door Jan van Hees.
Helaas hebben wij het boekjaar 2020 negatief afgesloten. Door het wegvallen van
zomeravondconcerten, de donateursavond en mogelijkheden om artikelen te verkopen
vanwege de sluiting van ons museum, hadden we veel minder inkomsten. Verder is het
aantal betalende donateurs verminderd, onder andere door overlijden. Dat is heel jammer.
Het was daarom extra fijn dat verschillende donateurs (veel) meer dan het minimumbedrag
hebben betaald.
Gelukkig hebben wij onze sponsors, die ons ook het afgelopen jaar hebben gesteund in
de vorm van een extra gift, korting, gratis arbeid of gratis enkele verzekeringspremies.
Onze sponsors in 2020:
Atro Fiscaal Service, Andriesse Installatietechniek, Av@nt Websites,
P. de Knecht Schoonmaakbedrijf, Korteland Rijwielhandel, Lucassen & Boer B.V.,
Mariannehoeve Huidkliniek, Mavé Schilderwerken, Mol Verzekeringen, Rabobank,
G.M. Rietveld, Rovanda Handel en Techniek B.V., Schenk Tanktransport,
Hairstyling Salon Huib Zanen.
HET VOLTALLIGE BESTUUR VAN DORPSBEHOUD BEDANKT ALLE
DONATEURS, BEGUNSTIGERS EN ORGANISATIES WAARMEE WORDT
SAMENGEWERKT VOOR ALLE STEUN IN 2020.
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Overzicht Baten en Lasten
BATEN

door Jan van Hees.
Euro

Ontvangen donaties
Eenmalige giften + bijdragen museum bezoek
Rabobank Clubsupport
Verkoop boeken
Verkoop diversen: DVD’s,Foto’s,kaarten,sloffen,enz
Verkoop Ertepellers
Totaal baten
LASTEN

7.271,82
1.064,50
874,56
194,45
80,00
137,50
9.622,83
Euro

Vaste lasten museum: Eneco, KPN, WOZ en BSR
Belasting WOZ en BSR
Kosten klein onderhoud, schoonmaak, water
Verzekeringen
Onderhoud museum
Onderhoud muziektent
Archiefkosten, automatisering en boekhoudkosten
Kosten jaarverslag + nieuwsbrief
Porto en andere verzendkosten
Bankkosten
Lidmaatschappen
Lief en leed
Afdracht boeken
Reclame/Promotie
Div. inkopen t.b.v. ontvangsten in museum enz.
Negatief saldo

3.685,24
1.108,73
208,19
483,28
1.316,04
82,21
945,35
924,06
292,93
177,21
42,10
255,11
109,00
87,61
253,09
-347,32

Totaal lasten

9.622,83

We hebben 2020 afgesloten met 445 betalende donateurs.
Heeft u een mailadres? Geef het door aan de secretaris via het mailadres of
telefonisch (zie pagina bestuur). Dat bespaart ons veel kosten.
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STICHTING DORPSBEHOUD PAPENDRECHT…..
….. beschermt al sinds 1983 het dorpsgezicht en de
dorpscultuur van Papendrecht.

Aan het eind van een jaar dat voor velen veel verdriet, ziekte, zorgen en
onzekerheid bracht, wilde het bestuur van Dorpsbehoud - via de media
met een ‘stukkie’ en deze foto van onze mooi verlichte muziektent - alle
inwoners en ondernemers een hart onder de riem steken. Het leverde
hartverwarmende reacties op.

STICHTING DORPSBEHOUD PAPENDRECHT….
….is al vanaf 1983 uw steun meer dan waard!!!!!
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