KWARTAALBLAD nr. 2 1989
van

HISTORISCHE

de

VERENIGING

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Uitnodiging voor de ledenvergadering op maandag . 12 Juni 1989,
te houden in het restaurant van het gemeentehuis aan de
Linie' te Capelle aan den IJssel, aanvang 20.00 uur.
PROGRAMMA
1. OPENING door de voorzitter dhr •.A.I.Klaver.
2. MEDEDELINGEN •

. 3. GOEDKEURING NOTULEN LEDENVERGADERING 1'-11-1988.

Voor deze notulen zie kwartaalblad nr. 4-1988 en hieronder.

4.

JAARVERSLAG 1988, door de voo~zitter.

5. JAARREKENING 1988, door de

s~cretaris

dhr. P.A. Siepman.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE.
7. BEGROTING 1989, CONTRIBUTIE 1989.
8. CONCEPT-BELEIDSPLAN 1990

TIK 1994.

9. BESTUURSVERKIEZINGEN.
Het hele bestuur treedt statutair a~. maar is herkiesbaar.
Mw. Ev.A. Obbee en dhr. P.Ä. Siepman stellen zioh niet
herkiesbaar.
P A U Z E.

10. DIAPRESENTAT:IE DOOR DHR. M. VISSERJ
"De put, Capel:le-West zoals het was."

11. RONDVRAAG.
12. SLUITING.

VERSLAG LEDENVERGADERING 15 november 1988
Na de opening overhandigt de voorzitter, de heer A.I. Klaver,het

eerste exemplaar van·het Jaarboek 1988 van de Historisohe Veren1
ging Capelle' aan den IJssel aan looo-burgemeester M.J. MeibOom, .
die vervolgens een dankwoord uitspreekt.
De penningmeester lioht de begr~tln~1989 toe. Op verzoek van de
heer A. de Kievit wordt volgend jaar de ontwerp-begroting tijdig
aan de leden toegezonden.
.
De heer J.C. Goudriaan houdt een.o$.ueerie over de IJ8selboeier
"Vredebest".
. . ... ' .. 
Na de pauze. waarin de leden gelegenheid wordt gegeven een exem
plaar van het jaarboek te bemaohtigen. geeft de heer M. Visser een
dia-presentatie over de geschiedenis van het Slottërrein~
Om 22.~O uur dankt de voorzitter een ieder voor zijn ot haar aan
wezigheid en sluit de vergadering.
De seoretaris, P.A. Siepman

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCH~_VERENIGING

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

OVER 1988
================================================================
Het afgelopen jaar was in menig opzicht een goed jaar voor de ver
eniging. Het ledental was steeds stijgende. Naast het kwartaalblad
werd gestart met de uitgave van een jaarboek. Bedenkelijk was de
afzet daarvan, die wat tegenviel.
BESTUUR
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd.

I



LEDENVERGADERINGEN
Tijdens de ledenvergadering van 19 april werd burgemeester L. van
Leeuwen benoemd tot beschermheer van de vereniging. Daarna gaf de
heer P.G. Schaffers aan de hand van lichtbeelden een uiteenzetting
over de na-oorlogse stedebouwkundige ontwikkeling van Capelle.
Op de ledenvergadering van 15 november werd het eerste exemplaar
van het Jaarboek 1988 van de vereniging overhandigd aan loco-bur
gemeester M.J. Meiboom. Daarna sprak de heer J.C. Goudriaan over
de "Vredebest", een ijzeren boeierschuit, van 1883 tot 1906 eigen
dom van de Goudriaana en nu als varend monument in beheer bij de
Van Waningstichting. Tot slot hield de heer M. Viseer een dia-pre
sentatie over de opgravingen die op het Slot terrein verricht zijn.
PUBLICATIES
Het kwartaal blad bevatte onder' mee'r artikelen over de Van Speijk
straat (voorheen Boezemstraat). het pand Dorpsstraat 209. de Van
Cappellenstichting. het Dief- en duifhuis, Huize Veldzicht. de
Edelmanswoning. de Vredebest en over het familie-archief Lans.
In het jaarboek verschenen artikelen over onder meer Veedrijven in
Capelle. over enkel~e veren en over de eerste automobiel brandspui t
en zijn opvolgers.
OVERIGE AKTIVITEITEN
Een door de heer H.J. Poot geknoopt wandkleed. in de vorm van een
drieluik met historische afbeeldingen, werd op 25 januari 1988
aangeboden aan het gemeentebestuur. Het door de heer P. van den
Sluis ontworpen werk werd door de gemeente in dank aanvaard.
Evenals het voorgaande jaar verleende de Historische Vereniging
haar medewerking aan de Nationale Monumentenda~. Ter gelegenheid
van deze da~ was door de vereniging in samenwerking met de gemeen
teCápelle aan den IJssel een expositie ingericht in het lokaal
van de Jeugdnatuurwacht aan de 'a-Gravenweg. Thema was "De oude'
weg naar Kralingen".
~
In het afgelopen jaar is een aanzet gegeven-tot de vorming van een
eigen verenigirtgsblbliotheek. Inmiddels bezit de vereniging ruim
dertig titels.
'
De werkzaamheden van" de verschillende werkgroepen bleven door ge
brek, aan belangstellenden grotendeels liggen.
De secretaris. P.A. Siepman

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Wij. ondergetekenden, mevrouw J.C. Klaver-Aardenhout en A.de Kievit,
door de ledenvergadering benoemd in de kascontrolecommissie,
hebben op 22 mei 1989 de financiële bescheiden ten huize van de
penningmeester, de heer P.A.Siepman, gecontroleerd.
Het late tijdstip 1s te wijten aan een misverstand bij het contact zoeken
tussen enerzijds de penningmeester en anderzijds de leden van de
kascontrolecommdssie. Wij hebben het bestuur er op geattendeerd, dat
blijkens de statuten een ledenvergadering waarop de jaarcijfers ter
bespreking worden voorgelegd dient te worden gehouden vóór 1 april van enig
jaar.
Hoewel dit de eerste kascontrole was, hebben wij ons beperkt tot de
gegevens van 1988. De daarbij behorende bescheiden hebben wij met een
uitgebreide steekproef gecontroleerd en in orde bevonden.
Wel geven wij het bestuur dringend in overweging één functionaris uit zijn
midden aan te wijzen om vóór betaling door de penningmeester de rekeningen
voor akkoord te tekenen.
Ook is het in het vervolg gewenst bij het rubriceren van de ontvangen
contributies aan te geven op welk jaar die betrekking hadden. In de
beginperiode is dat nog niet gebeurd, waardoor het opstellen van een balans
nog niet mogelijk was.
De gecontroleerde cijfers geven het volgende beeld:
6.337.29
porti
617.85
beginsaldo
3.215.-
contributie
fotowerk
1.193.20
rente
234.96
kwartaalblad
491.76
geleverde foto's aan
kantoorbenodigdheden
207.25
gemeente
735.- representatiekosten
100.-
verkochte jaarboeken
873.10 Kamer van Koophandel
60.-
aanmaak acceptgiro's
162.-
bestuurskasten
30.-
convocaties ledenvergadering
50,-
saldo
8.483.29
11.395.35

=====::::===

11.395.35

---------
---------

Ket betrekking tot de begroting vaar 1988 zien wij aan de debetzijde een
wat lagere opbrengst van contributies dan verwacht en een extra opbrengst
van aan de gemeente geleverde foto's. Als wij laatstbedoeld bedrag
aftrekken van de totaalpost aan fotowerk aan de creditzijde resteert daar
f. 458. -- aan niet begroot fotowerk. ,
Dat het kwartaal blad rui.m f. 100. _.:. vÇlordeHger uitkwam en ook de
ledenvergadering eenzelfde bedrag lager' ligt wordt veroorzaakt door de
portikm~ten die thans als; een tótaalpost· worden vermeld.
Al met al kan uw co~isi;ie de ledenvergàder'tng met vrijmoedigheid adviseren
het bestuur voor het financieel beheer te dêchargeren en dat met waardering
voor het vele werk van de penningmeester.

CONCEPT BELEIDSPLAN 1990 TOT EN MET 1994 HISTORISCHE .VERENIGING
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
VOORWOORD
Dit is het eerste beleidsplan van de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel, hetgeen inhoudt dac een basis is gelegd om
te discussiëren over de toekomst van de Historische Vereniging.
In eerste instantie is dit plan binnen het bestuur besproken, in
t~veede instantie moet dit besproken worden met de verschillende
interne werkgroepen, in derde instantie op de ledenvergaderingen
eer sprake brengen en in vierde instantie aan externe partijen
aanbieden, waarbij de gemeente zeker één van de belangrijkste
partijen is.
De presentatie aan de gemeente zal inhouden een presentatie aan
Burgemeesters en Wethouders en aanbieden aan de raad en
studiegroep.
We hopen dat dit plan een aanzet is voor de uitbreiding van de
activiteiten op Historisch gebied.

Weerhaan op de schoorsteen van pand Capelseweg 104

HOOFDSTUK 1

Inleiding

De oorsprong van de Historische Vereniging te Capelle aan den
Ijssel is gelegen in de periode van de eind 70/er jaren, waarbij
een groep enthousiasce oude pnnd- bewoners in Capelle tot hun
grote schrik zagen dat min of meer gewetenloos flats in het
landschap werden geplaatst, zonder naar hun mening rekening te
houden met de bestaande oude bebouwing, anderzijds werden oude
panden zonder meer met de grond gelijk gemaakt. Op grond daarvan
is de Vereniging tot behoud van Oud- Capelle opgericht (VOC) op
27 februari 1980.
Vanuit die aktieve periode is er een ledenbestand gekomen van
circa 100 leden, welke zich overwegend aktief hebhen ingezet Dm
bestemmingsplan wijzigingen tegen te houden en panden met een
historische waarde proberen te behouden. Deels is dat gelukt,
deels is dat ook minder succesvol geweest. Op een gegeven moment
is de situatie gewijzigd, doordat stabilisatie is opgetreden, de
opbouw van de nieuwe gemeente Capelle aan den Ijssel in een
zodanig stadium is gekomen dat sloop vnn panden met een
historische waarde van minder belang is voor het ruimtelijke
ordeningsbeleid, ander=ijds is er he: bewustzijn bij de gemeente
om datgene wat bewaard is gebleven vanui: het verleden te
integreren in nieuwbou'''plannen.
Tevens is in de opbouwfase van de VOC gestart met een werkgroep in
Capelle aan den Ijssel die een begin van een inventarisatie maakte
van panden die 40 jaar of ouder zijn. Ten aanzien van deze
aktiviteiten wordt in het vervolghoofdstuk hierop verder ingegaan.

Bovenlicht boven de voordeur van
pand Kerklaan 11 (voormalige wo
ning van dr. Zandbergen)

Bovenlicht boven voor
deur van pand Kerklaan
nr. 9

HOOFDSTUK 2
Huidige situatie

De Historische Vereniging is een voort2et~ing van de Vereniging
tot behoud van Oud-Capelle die gedurende de hele periode onder het
voorzitterschap stond van de heer H.A. Voet, die ook nu nog zeer
positief staat ten opzichte van de H.V.C. doelstellingen. De
Historische 'Vereniging is statutair een vereniging en is bij de
Kamer van Koophandel op 25 mei 1987 ingeschreven. De
doelstelling~n van de vereniging zijn vierlèdig nl.:
Het bevorderen van kennis van en belangstellirtg voor de
geschiedenis van Capelle aan den Ijssel en Omgeving.
Het stimuleren en doen uitvoeren van st.udies en/of onderzoeken
op sociaal- en cultuur historisch gebied.
Het stimuleren van behoud en schermen van historische bebouwing
en monwnenten en objecten van geschiedenis en kunst.
Het stichten en in stand houden en be~eren van een Capelse
oudheidkamer en/of lokaal museum.
De Historische Vereniging heeft op dit moment 180 betalende leden,
waarbij de samenstelling een zeer breed geschakeerd beeld
weergeeft van de Capelse samenleving. Het betreffen zowel jongeren
als oudere mensen, mensen van verschillende kerkelijke gezindheden
en personen uit diverse politieke schakeringen: Dit is ook een
uitgangspunt van het bestuur, nl. geen polit.ie~e stellingname en
proberen de Capelse historie voor de huidige C~pelse bevolking
inzichtelijk te maken. Zoals uitgeven van kwarráalbladen en
jaarboeken, het maken van historische beschrijvingen, het geven
van voorlichting, het presenteren van tentoonstellingen, het
houden van (openbare) ledenvergaderingen, monumentdag en
fietstochten. Daarnaast wordt gestreefd om in overleg met de
daartoe bevoegde overheden de van waarde zijnde historische panden
en karakteristieke landschappen te integreren in nieuwe
bestemmingsplannen, op een zodanige manier dat nog gesproken kan
worden van het bewaard blijven van het karakteristieke voor de
toekomst.
De Historische Vereniging maakt een kwartaalblad voor ZlJn leden,
alsmede heeft zij over 1988 eeh historisch jaarboek uitgegeven.
Het streven is erop gericht om dat voort te zetten. Een manco voor
de Historische Vereniging is het ontbreken van huisvesting om de
vele aanbiedingen die er gedaan worden van oude voorwerpen op te
slaan, zodat ze voor het nageslacht bewaard kunnen blijven en op
termijn (ca. 5 jaar) een oudheidkamer te kunnen inrichten.
Anderzijds is binnen de vereniging al dermate veel
archiefmateriaal en archeologische materiaal be~chikbaar,
voornameli ~k bij de heer Visser, dat het ook wai'ct~t betreft hoog
tijd wordt dat de Historische Vereniging een adequate huisvesting
krijgt. ~iertoe iH overleg gaande mee de gemeente die deze
behoefte onderseeund.

De samenstelling van het
uit:
Voorzitter:
Eerste secretaris:
Tweede secretaris:
Penningmeester:
Coördinator werkgroepen:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

bestuqr ziet er op 1 mei 1989 als'volgt
A.I. Klaver
P.A. Siepman
H.G. Gerritsen
P.A. Siepman
P. van der Vaart Gzn.
Mw. E.V.A. Obbes
M. Visser

Adviseurs:
Mw. C. Peters en de heren E.J. Eeftink, E.J. van der Linden,
E.R. Barzilay, en H.A. Voet.
Daarnaast wordt er 2x per jaar een ledenvergadering gehouden die
in principe openbaar is, alsmede zijn er een groot aantal
werkgroepen aktief teneinde de doelstelling van de Historische
Vereniging uit te voeren. Ook zijn er 3 redactiecomrnissies die
verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de verschillende bladen
en boeken.

Brievenbus Kerklaan 9
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HOOFDSTUK 3
Het beleid voor de 90'er jaren
De toekomstplanning van de historische vereniging zal erop gericht
zijn het verleden voor u nog verder inzichtelijk te maken.
In algemene termen zal het beleid zich erop richten een nog
bredere basis te creëren waarop het draagvlak voor de HVC, dat op
zich nu al groot is, verder te verstevigen. Dit houdt in dat
overleg zal worden gevoerd met gemeenten en eventueel met
provincie en rijksoverheid om deze basis te verstevigen, tevens
wil zij op ambtelijk niveau participeren in die beleidszaken die
passen binnen de doelstellingen van de Historische Vereniging. Van
belang hierbij is dat het bestuur van de Historische Vereniging
via een gefaseerde weg geleidelijk aan zal moeten groeien naar een
versterking; zodanig dat de mogelijkheden om invloed uit te
oefenen daar waar dat nodig wordt geacht, mogelijk wordt.
~aast deze bestuurlijke versterking, die op overwegend beleids
matig niveau zal zijn, zal een zwaar beroep worden gedaan op de
voorzitters van de verschillende werkgroepen. Op termijn zullen de
voorzitters van de verschillende werkgroepen als adviseurs hun
bijdragen aan aktiviteiten kunnen presenteren en toelichten,
gevraagd en ongevraagd, bij het bestuur.
Wanneer mocht blijken dat de realisatie van een oudheidkamer of
streekmusewn of andere grote projecten gerealiseerd kunnen worden,
valt te overwegen een overkoepelende vereniging te maken, met
daaronder een aantal onder deze paraplu vallende stichtingen of
verenigingen.
Ten aanzien van het ledenbestand van circa 180 leden, zal via een
aktief ledenwerfbeleid, met daarin een grote rol voor de public
relations, er naar gestreefd worden om via een jaarlijkse groei
van 50 leden over 5 jaar te komen, tot een ledenbestand van 500
leden.
Het beleid van de Historische Vereniging zal er tevens op gericht
moeten zijn om ~r voor te waken dat niet teveel aktiviteiten
tegelijk geëntameerd worden. Oftewel een aktiviteit wordt pas
gestart op het moment dat er sprake is van een adequate
werkgroepbezetting. Wanneer dat gerealiseerd is, zal de wer.kgroep
een conceptvoorstel aanbieden aan het bestuur, waarbij de
samenstelling van de werkgroep, de opdrachtformulering, budget en
de planning de hoofdmoot zal vormen.
Een andere taak voor het bestuur zal zijn het opstellen van een
huishoudelijk reglement, zoals dat voor een vereniging te doen
gebruikelijk is. Daarin zullen een aantal aspecten warden
.
opgenomen teneinde de duidelijkheid van de doelstelling van de
vereniging naar haar leden toe te bevorderen.
.
Het bestuur zal er in de komende jaren tevens op gericht z1Jn om
haar hoofdwerkzaamheden verder te professionaliseren in die zin
dat meer dan in het verleden verantwoording wordt afgelegd over
haar financiële situatie via een jaarrekening/jaarverslag, met
goedkeuring door een kascommissie, hetgeen over 1988 voor de
eerste maal is gebeurd.

PR aktiviteiten zullen verder worden uitgebouwd en het overleg met
externe partijen zal nog verder worden gestructureerd, al dan niet
via het informele circuit.
Tevens zal het bestuur bij voortduring alert moeten blijven op de
afweging van de doelstelling van de vereniging in relatie tot de
maatschappelijke ontwikkelingen. Dat kan inhouden dat op een
gegeven moment een bijstelling van de doelstelling geformuleerd en
gepubliceerd zal moeten worden.

Lantaarn Kerklaan 9
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HOOFDSTUK 4

De jaren 90 en waar het om draait
Het zal duidelijk zijn dat een Historische Vereniging niet alleen
draait om het bestuur, wellicht het tegendeel, maar dat juist de
werkgroepen de basis vormen voor de toekomst, de groei en het
voortbestaan van de Historische Vereniging van Capelle aan den
Ijssel. Vanwege deze belangrijke taken wordt hieronder aangegeven
de verschillende werkgroepen die binnen de HVC functioneren met in
het kort haar doelstellingen en plannen.
De volgorde is willekeurig.
De werkgroep archiefonderzoek
Het doel van deze werkgroep is ernaar te streven archiefonderzoek
te doen naar het oude archief van de gemeente Capelle aan den
Ijssel. Daarnaast hebben zij het plan om andere archieven, die
over de historie van Capelle interessant materiaal kunnen
opleveren, op te sporen. Het doel van het archiefonderzoek is
informatie beschikbaar te stellen met een educatieve en
voorlichtende doelstelling. Enerzijds zal dit in publicaties,
kwartaalbladen en jaarboeken worden opgenomen, anderzijds zal dit
leiden tot een beter historisch inzicht. Tevens zal als nevendoel
worden onderzocht of er een Oud-Hollandse taal gegeven kan worden.
Prioriteitstelling van deze werkzaamheden zal afhankelijk zijn van
de volledigheid van de samenstelling van de werkgroep. Binnen de
vereniging zijn mw. Obbes en de heer Siepman aanwezig en volledig
vakbekwaam om d~ aktiviteiten te kunnen ondersteunen en te
stimuleren. In eerste instantie zullen nog een aantal nieuwe
werkgroep leden gezocht worden.
De eerste rapportage wordt in de loop van 1991 verwacht.
~

~ De projectgroep archeologie
Met name in het gebied rond het slotterrein en het eiland zijn al
in het verleden interessante vondsten gedaan. Ook de
amateurarcheoloog de heer Visser heeft hier interessante
ontdekkingen gedaan. De opzet van de werkgroep ,archeologie zou
erin gelegen moeten zijn:
a.
het terrein rond het slotgebied verder archeologisch te
onderzoeken
.
b.
bij nieuwe grondwerkzaamheden in Capelle aan den Ijssel,
nagaan of archeologische vondsten aanwezig zijn.
Vanuit de Capelse bevolking, met name de jeugd, is veel
belangstelling voor het onderzoekswerk. Punt hierbij is dat een
volledig aktieve projectgroep moet zijn ingevuld voordat
daadwerkelijk aan de verschillende projecten kan worden gestart.
Daarna zal met de gemeente overleg worden gevoerd over de
planning, de bevoegdheden die de projectgroep dan krijgt.
Voorwaarde is tevens dat een deskundige archeoloog ondersteuning
kan bieden aan de projectgroep. Dit zal de eerste taak van de
werkgroep zijn om hierin te kunnen voorzien.

~ Inventarisatieproject&roep oude panden
Al in de inleiding is genoemd dat vanuit de voe een
inventarisatie-projectgroep in het leven was geroepen die alle
panden van 40 jaar en ouder in Capelle in de Ijssel
geïnventariseerd heeft. Een aantal wijken zijn al afgerond en een
aaritälwijken moeten nog op papier gezet worden.
Van die panden zijn foto's gemaakt, waarbij zowel macro als
detailföto's beschikbaar zijn. Voorwaarde voor het func~ioneren
van de werkgroep, welke werkgroep een zeer hoge prioriteit heeft
om het vele werk wat al in deze aktiviteiten gestopt is, af te
ronden. Doel is te komen tot de gem. monumentenlijst.
Op korte termijn moet worden gezocht naar een bouwkundige c.q. een
dusdanig kundig iemand uit de technische sfeer die in staat is een
gedegen rapportage te maken die uiteindelijk zal monden in
publicaties van verschillende boekjes wat een verzameling is over
en een toelichting is op het inventarisatieproject.

Het bestuur zal op korte termijn en met de hoogste prioriteit er
voor dienen te zorgen dat deze werkgroep weer aktief wordt, dat
middelen beschikbaar komen waarvoor de werkgroep een
budgetbegroting zal opstellen, zodat eind 1990 tot afronding van
dit project kan worden besloten. Daarna zal de projectgroep aktief
blijven in het up to date houden van het bestand en hierover
regelmatig publiceren.
De gemeente Capelle kan en moet zoals in het verleden ook gebeurd
is ondersteuning bieden met kennis en mankracht.
~

De public relationsaktiviteiten
Dit is op zich geen actieve werkgroep. Wel is het zo dat 2
personen, namelijk de heren van der Linden en Barzilay aktief
zullen zijn op public relations gebied. Het doel van de
Historische Vereniging, zal overwegend gebruik maken van zoveel
mogelijk PR opties, aan de Capelse bevolking bekend worden
gemaakt. Enerzijds zal dit leiden tot de doelstelling om 500 leden
te halen, anderzijds zal dat meer bekendheid opleveren over de
aktiviteiten van de vereniging en de voorlichting die zij wil
geven. Het beleid zal inhouden dat er een duidelijke taakverdeling
zal zijn, zoals goede contacten met de pers, hiervoor zal een
bepaalde regelmaat worden gehanteerd me.1;: de daarbij behorende
publicaties. Voor ad hoc publicaties, voorlichtingszaken, zullen
de meèst geëigende kanalen moeten worden aangeboord, alles
gebaseerd op een door de heren van der Linden en Barzilay op te
stellen PR plan voor de desb.etreffende beleidsplanperiode 1990 tot
en met 1994.
Waarin ook doelstellingen en publicaties van documenten zullen
worden meegenomen (afgestemd op het financieel economisch beleid).

2..

Het financieel beleid
De penningmeester, de secretaris en de voorzitter zullen een
financiële beleidsnotitie opstellen, nadat de verschillende
werkgroepen hun plannen en de daarbij behorende
begrotingsvoorstellen hebben opgesteld. Als afgeleide daarvan zal
een financieel beleidsplan worden opgesteld teneinde ook de
structutele bijdrage van de leden in de vorm van contributie te
kunnen bepalen. Anderzijds zal worden gekeken hoe op langere
termijn het financieel economisch beleid, naast de contributies,
gestalte moet krijgen.

Te denken valt aan ad hoc subsidies, sponsering, permanente
subsidies en het commerciële circuit (bv. via de commerciële
uitgave van boeken). Daarnaast zal jaarlijks eind oktober/begin
november de begroting voor het volgende jaar worden opgesteld,
alsmede een meerjaren financieel raamwerk. Het financieel beleid
zal tevens inhouden dat voor april jaarlijks verantwoording wordt
afgelegd over het gevoerde financiële beleid, een en ander op
grond van het goedgekeurde bestuursbeleid. Ook de kascommissie zal
hierbij jaarlijks in maart betrokken worden ter déchargering van
het gevoerde financiële beleid. Er zal een wisselwerking komen
tussen de behoeften op financieel gebied en de uitkomsten van het
gevoerde beleid. Deze 2 aktiviteiten zullen gekoppeld worden als
afgeleide van de werkgroepen.
~

Het kwartaalblad
De redactie van het kwartaalblad zal een autonome
redactiecommissie zijn, die los staat van andere
redactiecommissies. Procedureel zal te voren een planning worden
opgesteld inzake de data van verschijnen en.de hoofdlijnen qua
artikelen.
Ook zal de redactiecommissie aan het bestuur een voorstel doen
m.b.t. de inhoud van het kwartaalblad. De uitgave en de omvang,
alsmede de vervaardiging zal vanuit het bestuur ondersteund
worden, teneinde de redactiecommissie autonoom haar werkzaamheden
te kunnen uitvoeren. Jaarlijks zal de redactiecommissie een
begroting opstellen van kosten die zij verwachten voor het
kwartaalblad uit te moeten geven. De voorzitter van de
redactiecommissie van het kwartaalblad zal zijn mw. Obbes, die
verder de redactiecommissie zal samenstellen.
Het jaarboek
Ook voor het jaarlijks uitte geven HVC jaarboek zal een
redactiecommissie in het leven worden geroepen met als voorzitter
mw. C. Peters. De jaarboekuitgave zal een geïntegreerd onderdeel
zijn van het HVC-beleid. Dit houdt in dat een dusdanig structurele
financiering gerealiseerd moet worden dat het mogelijk is, zonder
intering op de HVC-reserves, tot de uitgave van het jaarboek te
komen.
De praktijk laat zien dat een jaarboek, afhankelijk van de omzet,
tussen de f. 12,50 en f. 10,-- per exemplaar kost. Op grond
hiervan zal in overleg met de PR functionarissen een dusdanig
beleid moeten worden opgezet, dat een omzet van minimaal 500
boeken per jaar haalbaar wordt. Dit is het streefcijfer op grond
waarvan de continuïteit van een jaarboek gewaarborgd blijft met
een aanvaardbaar contributie niveau. Ook zal in dit kader gezocht
moeten worden naar sponsors, die een bepaalde hoeveelheid
jaarboeken afnemen. De gemeente moet een belangrijke bijdrage
kunnen leveren door een behoorlijke afname van het jaarboek.
Gezien het belang wat de gemeente heeft bij een goede en door de
redactie gratis geschreven jaaroverzicht voor haar eigen
medewerkersarchief en voor de PRo
Het bestuur zal dit in overleg met de gemeente voorbereiden.
Het beleid zal in ieder geval bestendiging van de uitgave moeten
zijn, zodat uiteindelijk na 50 jaar, 100 jaar geschiedenis
geschreven is.
~

Historische uitgave
Er zijn voorbereidende aktiviteiten gaande die ertoe gaan leiden
een historisch boekwerk over de gemeente Capelle, naast de
jaarboek uitgave, uit te geven. Hiervoor is een redactiecommissie
in het leven geroepen onder voorzitterschap van mw. C. Peters.
Voor dit plan is: een subsidie van f. 7.500,-- voor 1989
beschikbaar gesteld en voor 1990 een bedrag van
f. 20.000,-- bij de gemeente aangevraagd.
De redactiecommissie zal er in zijn beleid naar streven elke 5
jaar een dergelijke uitgave teOrealiseren.
~

~

Project oudheidkamer
Cezien het inwoneraantal van de gemeente Capelle aan den Ijssel en
het groeipotentieel wat daarbij verwacht wordt, rekening houdend
met de rijke historie en de.guristige ligging aan de Ijssel, lijkt
het mogelijk over 5 jaar de beschikkini te hebben over een (in te
richten) oudheidkamer. Cezien de verschillende, via de gemeente
beschikbare oude panden en het daarbij behorende enthousiasme
binnen de gemeente en de HVC, moet het mogelijk zijn een
dergelijk pand/voorziening te 'realiseren. Binnen de gemeenteraad
zijn al verschillende personen aktief bezig om een dergelijk plan
van de grond te tillen.
Daarnaast is er een onderzoek geweest van de juniorkamer van de
Rotary om een haalbaarheidsstudie te doen. Gezien de uitkomsten
van de ontwikkeling is een streefdatum van 5 jaar gewenst.
Wanneer de verschillende werkgroepen hun aktiviteiten voortzetten,
komt dermate veél materiaal ter beschikking, dat een oudheiökamer
ingericht kan worden en daarbij aanvullend tentoonstellingen te
presenteren.
Ten aanzien van de personele consequenties van een dergelijk plan
moet het mogelijk zijn om via werkgelegenheidsstimuleringsfondsen
en vrijwilligers, voldoende personele ondersteuning te creëren dat
het ouoheidkamerproject van de grond kan komen.
De prioriteitstellingvan deze algemeen gevoelde behoefte zal
afhankelijk worden gesteld van de uitkomsten van de werkzaamheden
van de diverse werkgroepen
10. Project huisvesting HVC
Door de al eerder genoemde behoefte aan een oudheidkamer i. v. m.
het feit dat vele materialen, artikelen, foto's etc. aan de
vereniging ter beschikking worden gesteld, is het niet langer
haalbaar zonder eigen huisvestingsvoorziening deze aktiviteiten
voort te zetten. Op grond daarvan, hierover is ook overleg met de
gemeente Capelle, zal een redelijk beveiligde ruimte bes<:ihikbaar
moeten worden gesteld om niet. Aangezien zowel tegenover 'de kosten
ook baten staan, namelijk het beschikbaar stellen van educatief
voorlichtend en recreërend materiaal, Het huisvestingsprobleem
dient op korte termijn uiterlijk 1990 gerealiseerd te worden. Op
zodanige wijze dat dit de Historische Vereniging geen financiële
nadelige consequenties oplevert.
.

11. Educatieopleidingen en recreaties
Van verschillende zijden bestaat behoefte aan voorlichting,
opleidingen en begeleiding van mensen uit de Capelse samenleving.
Een actief beleid van de HVC zal hierop gericht zijn. Omdat dit
project voorlopig nog een individuele aktie is van de heer Visser,
wordt een werkgroep in het leven geroepen om continuïteit en een
volledige ondersteuning in een breder raakvlak te brengen, zodat
de lasten verdeeld worden.
De doelgroepen zullen zijn:
A.
Leden meer informatie geven via bijv. puzzelritten,
fietstochten, wandelroutes over datgene wat Capelle te
bieden heeft.
B.
Jongeren bewust maken over de mogelijkheden en de historie
van Capelle en daaruit dus een potentieel ledenbestand
zien te werven.
C.
Overigen proberen te enthousiasmeren en lid te doen worden
van de HVC.
Het lijkt gewenst en ook mogelijk om enerzijds scholen te laten
spanseren in het project anderzijds andere gemeentelijke of
afgeleide instellingen, gezien het belang voor de Capelse
samenleving ervan, tot sponsering te laten overgaan.
Daarnaast zullen, als daartoe de mankracht beschikbaar is, reizen
georganiseerd worden voor leden naar andere musea, oudheidkamers,
streekmusea etc. Dit zou als aanvulling op het "Nut" kunnen
worden gezien. Dergelijke projecten kunnen kosten neutraal
gerealiseerd worden, afhankelijk van de behoefte van leden en de
personele mogelijk~eden van de HVC zal hieraan prioriteit worden
gegeven.
12. Vernieuwingen
Vanzelfsprekend dient het bestuur van de Historische Vereniging
erop ingesteld te zijn om adequaat te kunnen inspelen op
vernieuwingen en nu nog onbekende zaken. Vanuit dit gegevén moeten
ook mensen die historisch gericht zijn, hun blik over de horizon
werpen. Het is de taak van het bestuur om hiervoor voor voldoende
werkgroepsleden te zorgen. In eerste instantie zal het
uitgangspunt zijn, gezien het financiële beslag van bovenstaande
projecten, dat dergelijke vernieuwingen budgettair neutraal zijn
c.q. zodanig gesponserd of gesubsidieerd kunnen worden dat het
geen financieel economisch afbreukrisico betekent voor de HVG~
13. Ledenbestand
De leden van de HVC zullen bij voortduring bediend worden van
informatie. Op grond van bovenstaande aktiviteiten mag worden
verwacht dat het steeds aantrekkelijker wordt om lid te zijn van
de Historische Vereniging. In ieder geval zal 2x per jaar een
ledenvergadering worden gehouden, naast het ter beschikking
stellen van het kwartaalblad. Na een economische analyse zal
verdere publicatie plaatsvinden over de m~nier waarop het jaarboek
beschikbaar zal worden gesteld.
A.I. Klaver,
Voorzitter Historische Vereniging Capelle aan den Ijssel.
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1. Adressant (voor de verzending van post aan de leden)

. 2. Penningmeester

3. Leden-administrateur
4. Archief-onderzoekers

5. Adviseur-archeoloog
6. Bouwkundige en/or architect

7. Redactie-leden t.b.v. publicaties
8. Organisator exoursies
9. Adviseur-museumdeskundige

10. Educatie-plan-ontwerper
11. Bibliothecaris/Contactman openbare bibliotheek
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de heer A.I. Klaver (voorztt~er)
ScheldedItl 03
2904 HG Capelle aan den IJssel

tel.

451.58.19

de heer P.A. 31cpman (secretariaçn
tijdelijk pcnningmees·ter)
J. de Geusrede ~a
2901 CS Capelle aan den IJssel

451.35.76

de heer H.G. Gerritsen (2e seer. en
werkgroep inventarisatie)
Alkenoord 126
2903 XE Capelle aan den IJssel

450.59.81

de heer P. van der Vaart Gzn. (coördinator)
Capelsoweg 102
2907 XC Capelle aan den IJssel
de heer M. Vioser
Oliviêr van Noortetraat 14
2901 AS Capelle aan den IJaael
mw. Ev.A. Obben (redactie)
Merellaan 99
2903 GB Capelle aan den IJssel
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