Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
Opgericht 12 december 1984

Jaarverslag 2019

Inleiding
‘1. De stichting heeft ten doel het bewaren, het tentoonstellen alsmede het bevorderen van het behoud van
cultureel erfgoed in de dorpskernen van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat van de gemeente
Zuidplas, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het identificeren, vastleggen, en/of inzamelen van cultuurhistorisch erfgoed van het werkgebied;
- het verzamelen en eventueel tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen;
- het exploiteren van een museum;
- het conserveren en bewaren van het cultuurhistorisch erfgoed;
- het ontsluiten van het cultuurhistorisch erfgoed;
- het al dan niet ter publicatie schrijven van artikelen met betrekking tot, dan wel verband houdende met,
het cultuurhistorisch erfgoed;
- het behartigen van de belangen omtrent het cultuurhistorisch erfgoed’.
Bovenstaande tekst betreft artikel 2 van de statuten van onze stichting.
Ook in het jaar 2019 zijn bestuur en vrijwilligers volop bezig geweest om de doelstelling van de stichting te
verwezenlijken. Middels dit jaarverslag willen wij daar verantwoording van afleggen aan de vele donateurs die
onze stichting ‘rijk is’. Verschillende zaken willen we in dit verslag de revue laten passeren, zodat u een beeld
krijgt van hetgeen inzake het behoud van cultureel erfgoed in het afgelopen jaar is ondernomen.
Bestuur
In 2019 was er een wijziging in de bestuurssamenstelling. Onze secretaris Arie Brugmans heeft te kennen
gegeven dat zijn bestuursfunctie toch niet was wat hem er van voor ogen stond en heeft daarom deze functie
na één jaar neergelegd. Als bestuur vinden we dat jammer. De taak van secretaris wordt nu ad interim door
Pim van der Zalm vervuld. Er hebben zich nog geen kandidaten voor deze functie aangediend.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 was als volgt:
- voorzitter
: Pieter van der Steen
- secretaris
: Vacature. Ad interim: Pim van der Zalm
- penningmeester
: Kees de Wilde
- conservator
: Hans Ditters
- algemeen bestuurslid
: Cobi van Weringh-Schotte
- redacteur
: Pim van der Zalm
Om alle werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren is het bestuur op zoek naar drie gegadigden om lid te
worden van ons bestuur.
Vrijwilligers
Ook in 2019 was het ‘korps vrijwilligers’ weer actief bezig in de verschillende geledingen van ons ‘bedrijf’.
Veel vrijwilligers waren regelmatig in ons Historisch Centrum ‘Ons Verleden’ te vinden om daar hun
werkzaamheden uit te voeren. We beschikten over ruim 40 vrijwilligers, die ieder op een eigen manier met
enthousiasme een steentje bijdroegen. Het bestuur is daar zeer content mee en heeft dat tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari 2019 ook verwoord. Tijdens deze bijeenkomst zijn drie vrijwilligers extra

in het zonnetje gezet vanwege hun bijdrage. Het betrof Dick van Vliet en Ria en Piet Koole. Na afloop van de
bijeenkomst kregen alle vrijwilligers een attentie mee.
De meeste vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden in werkgroepen. Gesteld moet worden dat niet alle
werkgroepen voldoende vrijwilligers hebben, waardoor werkzaamheden of bepaalde activiteiten niet
uitgevoerd kunnen worden. En dat is uiteraard zeer spijtig.
Donateurs
Belangrijk voor het voortbestaan van onze stichting zijn de donateurs. Zonder hun financiële bijdragen zou het
niet mogelijk zijn om de nodige activiteiten te ontplooien. Per 31 december 2019 bedroeg het aantal
donateurs: 807. Dit is circa 20 personen minder dan een jaar eerder. Het hoogste aantal donateurs bereikte de
stichting per 31-12-1999: 1180. Mede door het wegvallen van de oudere donateurs is dit aantal fors
teruggelopen. In het beleidsplan 2018 werd reeds aangegeven dat het aantal donateurs – vanwege continuïteit
– minstens gesteld moest worden op 850. Van de in 2019 geplande wervingsacties is niets terechtgekomen
vanwege het ontbreken aan bestuurscapaciteit. We moeten alle zeilen bijzetten om de operationele
activiteiten te continueren. Met name een bestuurslid voor ‘Marketing en PR’ wordt hier node gemist. Mogelijk
lukt het ons om in 2020 de daling van het donateursaantal te stoppen, maar er is geen reden voor optimisme.
Op donderdag 16 mei werd de jaarlijkse donateursavond gehouden. Er werd teruggeblikt op het voorbije jaar
2018, maar ook vooruitgekeken naar het komende jaar 2019.
De penningmeester gaf een korte toelichting op het – ter vergadering uitgedeelde – financieel jaarverslag. OZM
is al jaren financieel gezond. Dat is mede mogelijk gemaakt door de gratis huisvesting van het Historisch
Centrum (“ons museum”). Het opgebouwde eigen vermogen dient ervoor dat we in de nabije toekomst nog
adequaat kunnen blijven functioneren. De financiële administratie 2018 was gecontroleerd (en akkoord
bevonden) door de heer A. Boertje en mevrouw A. Lindhout. Voor het boekjaar 2019 werd een kascommissie
benoemd, bestaande uit mevrouw. A. Lindhout en de heer C. Reijneveld.
Tijdens de rondvraag werd meegedacht over de invulling van vacatures binnen bestuur en het vrijwilligerskorps
en ook m.b.t. de werving van nieuwe donateurs werden door de aanwezigen ideeën geopperd. Deze ideeën en
suggesties zijn door het bestuur meegenomen. Vooralsnog hebben deze tot weinig meetbaar resultaat geleid
om de eerder genoemde redenen.
Na de pauze werden twee films vertoond over de landbouw in vroeger jaren. De films werden zeer
gewaardeerd.
Historisch Centrum Ons Verleden
Op 10 oktober 1997 opende burgemeester L.M. Schoots het museum Ons Verleden aan de Tweemanspolder
15 te Zevenhuizen. Sinds die datum hebben duizenden belangstellenden één of meerdere bezoeken aan ons
museum gebracht. Ook in het jaar 2019 mochten we bezoekers ontvangen voor de permanente
tentoonstelling, die op vaste tijden (de laatste zaterdag van de maand) in het museum te bezichtigen was.
Maar ook mochten we weer schoolkinderen verwelkomen, die – in het kader van educatie – ons museum
kwamen bekijken. Deze keer waren het kinderen van de Rehoboth-school (Nieuwerkerk aan den IJssel), de
Prins Willem Alexanderschool (Nieuwerkerk aan den IJssel) en de Eendracht-school (Zevenhuizen).
Ook buiten de reguliere openingstijden werd ons museum diverse keren door groepen en families bezocht.
Naast de permanente tentoonstelling waren er in 2019 een tweetal tijdelijke tentoonstellingen:
1. Op zaterdag 23 februari werd de tentoonstelling ‘Het rode Kruis in vroeger dagen” geopend. De lokale
afdeling van het Rode Kruis te Moerkapelle had diverse voorwerpen aan ons in bruikleen gegeven, waarmee
we deze tentoonstelling grotendeels tot stand konden brengen. Aangevuld met medische voorwerpen die OZM
zelf in huis had, werd het een aardig overzicht van een stukje medische geschiedenis. Zo waren er bijvoorbeeld
twee (etalage)poppen in Rode Kruis kleding, diverse medische voorwerpen, een sterilisatietrommel,
beenspalken van verschillende afmetingen en nog veel meer voorwerpen te zien. De tentoonstelling is per 1
december 2019 gestopt.
2. Vanaf het voorjaar 2019 was een ‘kleine’ tentoonstelling met molenfoto’s van Arie Dekker in de koffiehoek
te bewonderen. De molens van Zevenhuizen zijn voor Arie Dekker een dankbaar onderwerp om te fotograferen

en OZM kon hier mee laten zien wat een mooie molens Zevenhuizen nog steeds heeft. Deze tentoonstelling
liep door tot in november 2019.
Het aantal bezoekers bij alle activiteiten van onze stichting was in 2019: 1.114 (2018: 1.193). In 2019 heeft OZM
geen zomeropenstellingen gehad omdat de inspanningen daarvoor niet opwogen tegen het aantal bezoekers.
Verdere specificatie van de ruim 1.100 bezoekers laat zien dat in 2019 iets meer dan 200 schoolkinderen op
bezoek zijn geweest en er 140 bezoekers waren voor een lezing. We kunnen stellen dat het aantal
groepsbezoeken, overige bezoeken en schoolbezoeken toeneemt, terwijl er een afname is van de bezoeken
tijdens reguliere openstellingen.
Verleden Tijdschrift
Vanaf de oprichting van onze stichting is er periodiek een tijdschrift uitgegeven met de toepasselijke naam:
Verleden Tijdschrift. Ook in 2019 verscheen het VT viermaal, t.w. de nrs. 136 t/m 139. Naast de mededelingen
van het bestuur, de aankondigingen, oproepen e.d., werden weer vele historische onderwerpen en bijdragen
gepubliceerd:
VT 136 : De Kapelle Vliegers door Dick den Hertog
VT 136 : Tennisclub Zevenhuizen vijftig jaar (deel 1) door Ingrid Heijkoop
VT 136 : Meer van dubbelschilder Jan Bontenbal door Adri den Boer
VT 137 : Wonen bij de Holvoeterbrug door Gerda Besselink
VT 137 : Tennisclub Zevenhuizen vijftig jaar (deel 2) door Ingrid Heijkoop
VT 137 : 1694: niet-uitgevoerde ‘Dijkage’ van Zevenhuizen door Adri den Boer
VT 138 : Van huiskamer tot winkelpand door Willy Oenema
VT 138 : Sterftecijfers in Zuidplas door Pim van der Zalm
VT 138 : Bordje Adriaan Huysmanpad nu geplaatst door Adri den Boer
VT 139 : Levensverhaal Geertje Wiggers-de Ruiter door Gerda Besselink
VT 139 : Inundatie 1944-1945 in Zevenhuizen door Adri den Boer
VT 139 : Brieven uit het Duitsland van 1943 door Pim van der Zalm
VT 139 : Herinneringen bij een foto door Arie Boertje
De nummers 137 en 138 waren voor wat betreft het redactionele deel volledig in kleurendruk. We overwegen
om het VT geheel in kleur te brengen, dus ieder nummer en ook de advertenties. Een besluit hierover wordt in
2020 verwacht.
Verdere activiteiten
Om het doel van de stichting – zoals verwoord in art. 2 van de statuten – te verwezenlijken is er in 2019 meer
ondernomen dan het exploiteren van een museum en het uitgeven van een tijdschrift. Hieronder volgt een
kleine opsomming van een aantal activiteiten:
Datum:
23 feb.
26 apr.
27 apr.
29 apr.

16 mei
25 mei
15 juni
9 juli
14 sep.
1 sep.

Betreft:
Opening tentoonstelling “Het Rode Kruis” in vroeger dagen”.
Koninklijke onderscheiding van ons oud-bestuurslid en vrijwilliger Hans van Lowijde voor o.a.
zijn werkzaamheden voor OZM
Koningsdag met een kraam voor het Dorpshuis in Moerkapelle. Slecht weer
Lezing “Zevenhuizen, Moerkapelle en de Wilde Venen volgens de Nederlandse Stad- en
dorpbeschrijver Lieve van Ollefen (1797)”. Deze lezing werd verzorgd door Sander Wassing in
ons Historisch Centrum
Jaarlijkse donateursavond in het Historisch Centrum met een vertoning van twee oude films
over de landbouw (40 personen)
Opening kleine tentoonstelling met molenfoto’s van Arie Dekker
Excursie naar het baggermuseum in Sliedrecht en de tweede Maasvlakte (60 personen)
Lezing “BOERen ERFGOED” door mevrouw Marina Laméris (40 personen)
OZM-deelname aan Open Monumentendag. Hierbij werd samengewerkt met Rotta en de
Hennipgaarde (20 personen)
Formele lancering van de beeldbank: www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl

8 okt.

1 dec.

Lezing “Zevenhuizen, Moerkapelle en de Wilde Venen volgens de Nederlandse Stad- en
dorpbeschrijver Lieve van Ollefen (1797)”. Deze lezing werd wegens groot succes nog een
keer verzorgd door Sander Wassing en deze keer in Dorpsh0uis Op Moer (50 personen).
Opening tentoonstelling Moerkapelle Oud Verlaat en Zevenhuizen “Toen en Nu”

Ook zijn nog de volgende ‘interne’ activiteiten te noemen:
1. Opstellen van een beleidsplan en jaarplannen.
2. Inrichten van de beeldbank zodanig dat onze fotoverzameling via internet beschikbaar komt voor het
publiek.
3. Verder inventariseren en indexeren van de diverse archieven die we bezitten
4. Inventariseren en indexeren van de krantenknipsels die we in ons bezit hebben.
6. Het registreren van de ontvangen voorwerpen.
7. We zijn gestart met het fotograferen van onze collectie van voorwerpen met de intentie om de
museumcollectie via internet te ontsluiten voor het publiek.
8. Het beheer van de OZM website is nu volledig ingericht met de komst van een nieuwe vrijwilliger (Henk
Hogebrug).
9. Een akte uit WOII hebben we laten restaureren en is nu in gerestaureerd staat te bezichtigen.
Communicatie
Voor communicatie en presentatie beschikten we niet alleen over een eigen tijdschrift, maar zijn we (sinds
2006) ook ‘zichtbaar’ middels een eigen website (www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl). Het aantal unieke
bezoekers van deze site steeg licht naar ongeveer 500 unieke bezoekers per maand in de laatste maanden van
2019 (en deze aantallen zijn dan wel inclusief zoekrobots).
Sinds 2015 communiceren we ook op een facebookpagina (www.facebook.com/ZevenhuizenMoerkapelle/)
met de ‘buitenwereld’. Ook in 2019 werden er gemiddeld 1x per week een foto geplaatst. Met deze site
bereikten we zo’n 1900 vaste bezoekers.
En om onze donateurs ‘tussentijds’ te informeren over de komende activiteiten werd 4 keer per mail een
nieuwsbrief verzonden aan hen, die eerder hun e-mailadres aan onze stichting hadden doorgegeven. Overigens
is dit, ondanks herhaalde oproepen, nog steeds minder dan de helft van onze donateurs.
Vooruitblik
In de laatste maanden van 2019 zijn we gestart met het maken van jaarplannen voor 2020. Dit is één van onze
acties voortkomende uit het in 2019 vastgestelde beleidsplan. Iedere werkgroep maakt een plan voor wat die
werkgroep eind 2020 bereikt wil hebben. Op dit wijze hopen we meer onderlinge afstemming te bereiken.
Blijft dat we ons beperkt voelen door een gebrek aan bestuursleden in relatie tot onze ambities.

Zevenhuizen, februari 2020

Pim van der Zalm

