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LEDENVERGADERING
 
14 MEI
 

Het bestuur nodigt u uit voor de ledenvergadering op 
dinsdag 14 mei 1991. Lokatie: Het restaurant van het gemeen, 
tehuis van Capelle aan den Ijssel. Aanvang: 20.00 uur. 

PROGRAMMA 
1. opening, voorzitter, dhr. A.I. Klaver 
2. mededelingen 
3. goedkeuring notulen ledenvergadering 27.03.90 

(notulen in deze nieuwsbrief) 
4. jaarverslag 1989 en 1990 
5. jaarrekening 1990,
 

door penningmeester, dhr. R.R.A. te Loo
 
6. verslag kascontrolecommissie 
7. begroting 1991, contributie 1991 
8. benoeming kascontrolecommissie 
9. voortgang boek over de geschiedenis van
 

Capelle aan den Ijssel, door mw. C. Peters
 
10. rondvraag 
11. lezing door mr. H.H. Luigies 

over de Kastelenstichting Holland en Zeeland 
pauze 
12. lezing door ir. J.M. Leemhuis, 

dijkgraaf van Schieland, over het verleden, het heden 
en de toekomst van het J.A. BeijerinfJkgemaal 



Notulen ledenvergadering 27 maart 1990. 

Aanwezig volgens de presentielijst: 35 leden.
 
Het kennisgeving verhinderd: dhr. A. de Kievit,
 
en kandidaat-penningmeester dhr. R.R.A. te Loo.
 

1.OPENING.
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom,
 
in het bijzonder wethouder mw. D.H.J. Kroos-van der Meij.
 
Een triest bericht is het overlijden van onze adviseur,
 
dhr. E.J. van der Linden in het afgelopen jaar.
 

2. MEDEDELINGEN. 
De voorzitter wijst op enige problemen om een nieuwe 
penningmeester te vinden, maar het is toch gelukt. 
Als kandidaat-bestuursleden noemt hij de heren R.R.A. te Loo 
en A.M. den Boer. Laatstgenoemde is aktief in Nieuwerkerk 
aid IJssel, en kan zodoende een bijdrage leveren aan de 
verbreding van de aktiviteiten van de 2 IJsselgemeenten. 

Het jaarboek 1988 zal een vervolg krijgen; overwogen wordt 
een gecombineerde jaargang 1989-1990 uit te geven. 
Voor deze uitgave is financiële steun toeffezegd door de 
Van Cappellenstichting. 

Met de gemeente Capelle aid IJssel wordt ovtirltigd over het 
verdere gebruik van het dief- en duifhuisje; zo mogelijk 
het kleinste museum van Nederland? 

De naam "kwartaalblad" is gewijzigd in de meer passende naam 
"nieuwsbrief", en kan daardoor met een cxtru nuwmer komen. 

De inventarisatie van oude panden zal 111 IHlt komende jaar 
afgerond worden, om te komen tot do gemlltlllt'd i jke monumenten
verordening. De HVC wil tot 1 uitgave illvoJlLl.u'isatie komen. 
Ook moet de kroniek 1989-1990 nog afueroIld worden, zodat het 
jaarboek 1989-1990 binnenkort kan vtlrschl.lnoll. 

Er wordt door het redactieteam "werkgroel' 71.5" hard gewerkt 
aan de uitgave van het boek "Capelle door de eeuwen heen". 
In verband met de beperkte financiën van do HVe vraagt de 
uitgave van het boek enige marketing, verbreding draagvlak. 

3. OFFICIELE PRESENTATIE BELEIDSPLAN AAN B & W.
 
De voorzitter vindt het fijn, dat mw. Kroos aanwozig is,
 
om zodoende zaken te behartigen, die zowel onze als gemeen

telijke belangstelling hebben.
 
Hij wijst op de gemeentelijke belangstelling voor het boek,
 
en zegt, dat er een leverancier voor het papier gevonden is,
 
en een drukker bereid is tegen kostprijs te drukken.
 
In het concept-beleidsplan zijn door de gemeente enkele
 
opmerkingen gemaakt, die verwerkt zijn.
 
Het beleidsplan 1990·t/m 1994 wordt nu overhandigd aan de
 
wethouder.
 
Deze spreekt haar dank uit en is verheugd, dat het plan aan

gepast is. Zij vindt, dat een aantal zaken nog aandacht
 
moeten krijgen, zoals bijv. het dief- en duifhuisje.
 
Anders kijken naar een andere huisvesting, zoals het college
 
van B en W in haar voorjaarsnota heeft geschreven, namelijk
 
het gebruik van de zolder van de kinderboerderij.
 
De voorzitter nodigt de wethouder uit nog eens het dief- en
 
duifhuisje te bezoeken, en het gebruik door de HVC in over

weging te nemen.
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4. GOEDKEURING NOTULEN LEDENVERGADERING 12-n6-89.
 
Contributie 1989 wordt aangevuld met: de uitzondering voor
 
verlaging van contributie wordt vastgesteld op f 15,--.
 
Hierna worden de notulen goedgekeurd.
 

5. JAARVERSLAG 1989.
 
uit is nog niet gemaakt.
 

6. JAARREKENING 1989.
 
Deze is niet ter beschikking.
 
Ue vcorzitter etelt voor de aanwezige stukken in de pauze
 
ter inzage te leggen. 

De balans is opgesteld, en zal in de nieuwsbrief worden
 
gepubliceerd.
 
Van de Van Cappellenstichting is f 5.000,-- ontvangen,
 
voor de financiering van het jaarboek 1989-1990.
 
Koeten van het boek over de geschiedenis van Capelle aid
 
IJssel worden gescheiden gehouden van de begroting.
 

7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE.
 
De commiesie heeft de Jaarstukken niet kunnen controleren;
 
de voorzitter stelt voor deze later goed te keuren.
 
Dit wordt akkoord bevoDden.
 

8. BESTUURSVERKIEZINGEN. 
Het hele bestuur treedt af, en stelt zich herkiesbaar,
 
behalve dhr. Siepman. Het wordt herkozen.
 
Als nieuwe leden worden voorgesteld dhr. A.M. den Boer als
 
algemeen bestuurslid, en dhr. R.R.A. te Loo (econoom) als
 
penningmeester.
 
Dhr. Den Boer werkt aan publicaties; vorig jaar was hij
 
betrokken bij het oprichten van de Stichting Behoud Steen

ovens Hitland in Nieuwerkerk a/d IJssel.
 
De voorzitter stelt voor beide heren te benoemen, hetgeen
 
met algemene stemmen geschiedt.
 
Als adviseur trad in het afgelopen jaar af mw. C. Peters

van der Gouw, terwijl mw. Ev.A. Obbes en dhr. E.J. Eef

tink bleven als adviseur.
 

9. BEGROTING 1990, CONTRIBUTIE 1990.
 
De begroting 1990 wordt door de adviseur-penningmeester
 
getoond en toegelicht, en wordt vastgesteld.
 
Er zijn 150 leden; voor werving nieuwe leden is geld
 
gereserveerd.
 
De contributie 1990 blijft gehandhaa~d op f 25,--,
 
resp. f 15,-- voor CJP-ers en 65+ers.
 

10. AANKONDIGING BOEK OVER CAPELLE. 
Mw. Peters doet verslag van de aktiviteiten van de werkgroep;
 
deze bestaat uit 5 personen.
 
Er zijn nu 60 pagina's gereed, met fotokopi~n. artikelen
 
en foto's.
 
Over 1 jaar komt de uitgave gereed; door bepaalde instel

lingen wordt de uitgave mogelijk gemaakt.
 

De uitgave behandelt o.a. steenfabrieken, verkeer en vervoer, 
rechtspraak, de Franse tijd, onderwijs en kerken. 

12. RONDVRAAG.
 
Dhr. De Bruin ~raagt, om op de volgende monumentendag beter
 
voor koffie ~iq. te zorgen VOor de medewerkers.
 
Voorte vraag'f "anui t het bejaardellwerl< meer aandacht te
 
geven over het werk van onze vereniging.
 



JAARVERSLAG 1989.- 3 
Dhr. Van Der Vaart meldt het kontakt met oud-militoiren, die de 
meidagen van 1940 hebben meegemaakt; hij wil graag meer inrormatie 
van oud-militairen hebben. 

11. DIAPRESENTATIE DOOR DHR. VISSER. 
Na de pauze houdt dhr. Visser een boeiende diapresentatie over 
"De Van Brieneoordbrug tweemaal zo breed". 
Ook laat hij wat zien van opgravingen bij de Ketense watermolen; 
dit zijn o.a. kruiken en sieraardewerk. 
De molen is 

Hij vertelt 

gesloopt in 1873. 

over de v.m. touwslagerij van ram. Van Dam aan de } 
Ketensedijk, die vanaf 1600 onafgehroken tot vorig jaar dit 
ambacht heeft uitgeoefend. 
De materialen, zoals touw, machine en bascule zijn nu in bezit l 
gekomen van de HVC. 
Er is bij het v.m. slot Romeins aardewerk opgegraven. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

~\ 
~!f 

~ 

Inleiding.
 
Het jaar 1989 is voor de HVC in rustig vaarwater verlopen,
 
met een lichte stijging van het aantal leden.
 

Bestuur.
 
Op de ledenvergadering van 12-06-1989 stelden zich herkiesbaar
 
de heren A.I. Klaver, H.G. Gerritsen, P. van der Vaart Gzn en
 
M. Visser, terwijl mw. Ev.A. Obbes en dhr. P.A. Siepman
 
aftraden als bestuurslid.
 
Nieuw bestuurslid werd dhr. E.H. Barzilaij voor PR-zaken.
 
Een triest bericht was het overlijden van onze zeer
 
gewaardeerde adviseur dhr. E.J. van der Linden.
 
Als adviseurs bleven aan mw. Ev.A. Obbes en dhr. E.J. Eeftink,
 
echter trad mw. C. Peters-van der Gouw ar.
 

Publicaties.
 
Er is door de werkgroep Capelle 715 hard gewerkt aan de voor

bereiding van het boek over de geschiedenis van Capelle aan
 
den IJssel. De kosten worden voorlopig geschat op f 35.000,--.
 
Er wordt gezocht naar sponsors.
 
Met de uitgirte van het jaarboek 1989 loopt het niet zo hard.
 
Er zijn 2 kwartaalbladen uitgekomen, terwijl in maart 1990
 
als vervolg hierop de eerste nieuwsbrier verscheen.
 

Diversen.
 
Een nieuw logo HVC ia gemaakt door dhr. Barzilaij.
 
De inventarisatie van oude panden stond op een laag pitje.
 
De werkgroep Oudheidkamer heert een haalbaarAeidaonderzoek
 
gedaan naar het opzetten van een oudheidkamer.
 
Geadviseerd is dit voorlopig niet op te richten, is finan

cieel nog niet mogelijk.
 
De gemeentelijke subsidie voor 1990 is bepaald op f 5.000,--.
 
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de HVC het dief- en
 
duifhuisje toegewezen voor opslag van historische voorwerpen.
 
Op de landelijke monumentendag 1989 is dit pand gebruikt
 
als expositie over de historie.
 
Op de ledenvergadering heeft dhr. M. Visser een interessante
 
dialezing gehouden over "Capelle-West, zoals het was".
 



JAARVERSLAG 1990. 

Inleiding. 
Dit JaAr is kalm voorbij gegaan aan de HVC. 

Bel!ltuur. 
Op 27-03-1990 werd de ledenvergadering gehouden, waar de heren 
A.I. Klaver, H.G. Gerritsen, P. van der Vaart GZB, N. Visser 
~n E.R. Barzi1aij zich .herkiesbaar I!lte1den als bestuurslid 
en werden gekozen. 
Als nieuwe bestuursleden werden de heren A.M. den Boer en 
H.R.A. te Loo voorgesteld en gekozen. 
Laatstgenoemde werd penningmeel!lter. 
Dhr. Den Boer werd algemeen bestuurl!llid en zal werken aan 
publicaties. 
Mw. Ev.A. Obbes en dhr. E.J. Eeftink blijven adviseur. 

Publicaties. 
Er il!l goede voortgang in de voorbereiding van het boek Over 
de gel!lchiedenis van Capelle aan den IJssel. 
De uitgifte wordt verwacht eind 1991. 
Aan de gemeente Capelle aid IJsl!lel is een gegarandeerde 
afname gevraagd van 1000 I!ltuks. 
Het werk aan het jaarboek 1989-1990 verloopt traag. 
Overwogen wordt het boek jaarboek 1989-l990~199l te noemen. 
De nieuwl!lbrief il!l tweemaal verschenen. 

Diverl!len. 
De HVC il!l in bezit gekomen van alle materialen en gereed
I!lchappen van de v.m. touwl!llagerij van fam. Van Da~ aan 
de Keteneedijk. Deze zullen t.z.t. worden geMxpoeeerd. 
De gemeente Capelle a/d IJ§sel heeft de toezegging gedaan, 
dat de HVC de zolder van de kinderboerderij mag gebruiken 
voor opl!llag van materialen. 
Het bel!ltuur van Klaverweide heeft een voorstel tot verhuur 
gedaan. De zolder zal via een nieuwe buitentrap bereikbaar 
gemaakt worden. 
Er leeft de eedachte de aktiviteiten van de HVC uit te 
breiden tot de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Op de landelijke monumentendag heeft de HVC een tentoon
stelling gehouden in het dief en duifhuisje, alsmede een 
expositie over de touwslagerij in de muziekschool. 
Verder was hier een fototentoonstelling over Oud-Capelle 
en aquarellen van dhr. C. Stubbe. 
De inventarisatie van oude panden heeft geen voortgang gehad. 
De HVC heeft een standpunt ingenomen over het behoud van 
de hoogstammige boomgaard aan de Nijverheidstraat. 
Daarnaast heeft de HVC gepleit voor behoud van restanten 
van een oude watermolen in de polder El!lse, en voor behoud 
van de boerderij aan de 's-Gravenweg 251. 
Op de ledenvergadering hield dhr. M. Visser een boeiende 
dialezing over "De Van Brienenoordbrug tweemaal zo breed". 

CONCEPT BEGROTING HVC 1991 

BATEN 

CONTRIBUTIE 

SUBSIDIE CAPELLEN STICHTING 

(JAARBOEK) 

SUBSIDIE HUISVESTING 

SUBSIDIE GEMEENTE '91 

TOTAAL 

ILASTEN 
I 

3.500,00 IKWARTAALBLADEN 

I 
5.000,00 IBESTUUR 

I 
IJAARBOEK 

7.500,00 I 
I AKT I V!TE !TEN 

5.000,00 I 
IKVK 

: INVENTARISATIE 

IOUDE PANDEN 
I 
IHUISVESTING 

I 
: ONVOORZ IEN 

21. 000, 00 I 

2.~OO,O" 

750,00 

5.750,00 

~OO,O(l 

1(1(1,(10 

~oo,oo 

9.(100,00 

1.9(1(1,(10 

21. (100, (1(1 

... 
~ 

~l 


