JAARVERSLAG 2018
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2018 elf maal. Het bestuur bestond tot de jaarvergadering (maart 2018)
uit Reinard Maarleveld voorzitter, Sjaak Meijer, Vincent Krabbendam, Caroline Nieuwendijk, Lidwien
Meijer, notulist – aftredend en Antoine Lagrouw, secretaris- aftredend. Samenstelling bestuur 31
december 2018: Reinard Maarleveld, voorzitter, Eef Puijk, penningmeester, Antoine Lagrouw,
secretaris, Lidwien Meijer, notulist, Sjaak Meijer, Vincent Krabbendam en Caroline Nieuwendijk.
Toegevoegd aspirant bestuurslid: Jos de Waardt. De ledenadministratie is losgekoppeld van de taak
van de penningmeester en wordt verzorgd door Annelies de Leede. De vereniging heeft in het
verslagjaar de werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren dankzij de waarderingssubsidie van de
Gemeente Schiedam.
Bezoekerscentrum, Hoogstraat 74a
Het bezoekerscentrum aan de Hoogstraat 74A was het centrum van de meeste activiteiten, zoals de
verkoop van boeken en plattegronden, de tentoonstellingen en het Verhaal van Schiedam. Het
aantal bezoekers aan ons bezoekerscentrum bedroeg: 1398. De groep gastvrouwen en gastheren
bestond eind december 2018 uit 26 personen. Maandelijks werd op zaterdagmiddag het Verhaal van
Schiedam verteld en tweemaandelijks werd een nieuwe tentoonstelling ingericht. Het Verhaal van
Schiedam bij gelegenheid ook op locatie kan worden verteld. Nieuw is dat het verhaal van Schiedam
vastgelegd wordt op film. Ook dit jaar is de modernisering van het verenigingsgebouw verder
aangepakt.
Ledenbestand
Op 31-12-2018 heeft de vereniging 875 leden, een lichte stijging ten opzichte van december 2017:
toen had de vereniging 837 leden. Het bestuur spant zich in om meer leden te werven. Het bestuur
ziet publiciteit en een actief beleid, zoals het organiseren van ‘Het verhaal van Schiedam’ en
tentoonstellingen in het verenigingsgebouw op de Hoogstraat 74a als adequate middelen dit te
bereiken.
De club van Honderd
De Vereniging stelt het zeer op prijs dat een klein aantal leden bovenop de contributie €100, = heeft
betaald. De Vereniging benadrukt dat zij een ANBI-status heeft waardoor uw bijdrage verrekend
wordt met de aanslag inkomstenbelasting. Hebt u hierover vragen? De penningmeester weet er alles
van.
Werkgroepen
Binnen de Vereniging zijn de volgende werkgroepen actief
-Automatisering,
-Ken Uw Stad,
Deze werkgroep organiseert succesvolle de cursus Ken uw Stad. De cursus 2018/2019 telde 40
cursisten.
-Historische Bebouwing,
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Draagt volgt het gemeentelijk beleid met betrekking tot historische bebouwing en reageert zonodig
op de gemeentelijke plannen..
-Kethel,
-Tentoonstellingen,
Regelmatig zijn er tentoonstellingen op de Hoogstraat. Er vindt ook afstemming met het Schiedams
museum plaats.
-PR en communicatie,
-Stads-en dorpswandelingen.
Iedere maand vinden er twee stadswandelingen plaats.
- de werkgroep Inventarisatie RK-begraafplaats,
-Archivering en
-de redactie van het magazine Scyedam.
De verslagen van de werkgroepen kunnen ter inzage worden opgevraagd..

Financiën
De financiële kunnen ter inzage worden opgevraagd.
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