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JAARVERSLAG 2021 

 

Samenstelling bestuur 

• Voorzitter: J. Dekker ( Hans ) 

• Secretaris : M.J.M. Visser- Bouter ( Riet ), vanaf 30-04-2021 H. Hofwegen (Henk) 

• Penningmeester : J.W. Rook-Boogaerdt ( Janny ), vanaf 30-04-2021 R. Baas (Roland) 

• Algemene bestuursleden : M.J.M. Visser- Bouter ( Riet ) vanaf 30-04-2021, G. Moerkerken 

(Gijs), F. Vermaat (Frits) vanaf 30-04-2021. 

Beheerder van het archief : E. Moerkerken- Dekker ( Elsa ) 

 

Op de najaarsledenvergadering hebben we onder dankzegging door de voorzitter en het uitreiken van 

bloemen, een geschenk en een oorkonde officieel afscheid genomen van Janny Rook-Boogaerdt als 

bestuurslid en penningmeester. Op deze vergadering werd Janny benoemd als lid van verdienste. 

 

Bestuursvergaderingen 

Door de coronamaatregelen kon het bestuur slechts drie maal bij elkaar komen. Dit resulteerde in 

veel e-mailwisseling en telefonisch overleg. 

 

Overleden leden 

In 2021 overleden onze leden mevrouw von Lindern-de Jong, de heer B. Ooms en de heer M. van 

der Velde. 

We hebben vanuit het bestuur ons medeleven betuigd met de families. 

Wet bestuur en toetsing rechtspersonen( WBTR) 

Door het opstellen van het vereiste document voldeden we op 01-07-2021 aan de WBTR. 

 

ANBI-status 

(ANBI=algemeen nut beogende instelling) 

Op verzoek van de belastingdienst moesten we aanvullende informatie op de website zetten om onze 

ANBI-status te behouden 

Op 15-10-2021 werd na het vermelden van aanvullende informatie op de website onze ANBI-status 

door de belastingdienst verlengd. 

 

Oud Nieuws 

In 2021 is ons verenigingsblad ‘Oud Nieuws’ 3 maal verschenen met de onderwerpen: 

-Diverse vragen en verhalen. 

-Krimpenaren op de Europese vaart en Blokmakers in Krimpen aan de Lek. 

-De werf van J&K Smit Krimpen aan de Lek , deel1. 
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HOP en fotowand 

In 2021 kon in het HOP en aan de fotowand 3 maal een expositie worden gehouden over: 

-Het Groene Kruis en andere openbare gebouwen. 

-De sportverenigingen in Krimpen aan de Lek. 

-Gemeentelijke en rijksmonumenten. 

 

Contactmiddagen bibliotheek/HOP 

In 2021 kon er 3 maal een contactmiddag aan de leestafel in de bibliotheek worden georganiseerd. 

 

Facebook 

we hadden eind 2021 587 volgers. 1 maal per week wordt een foto opgezet met een gemiddeld bereik 

van ca 600 personen per week. 

 

Website 

wordt iedere week actueel bijgewerkt. 

 

Archief 

Elke donderdagmorgen van10:30 tot 12:30 uur is onze archiefmedewerker Elsa Moerkerken 

aanwezig in het archief.  Er komen regelmatig mensen langs om iets te brengen of iets te vragen. 
Ook in 2021 werd het archief van de vereniging weer uitgebreid met diverse schenkingen in de vorm 

van voorwerpen, boeken, ansichtkaarten etc. 

Hier kunt u foto’s en documenten inzien en/of afgeven. Wij houden ons ook nog steeds aanbevolen 

voor afbeeldingen of documenten van Krimpen aan de Lek. Na het scannen krijgt u ze terug.  

 

Voortuintjesmarkt 

Op 21-08-2021 werd in de wijk Tiendweg Noord een voortuintjesmarkt georganiseerd. De verkoop 

van boeken, ansichtkaarten en 2e hands spullen bracht voor de vereniging € 118,05 op. 

 

Open Monumentendag 

In het kader van Open Monumentendag op 11-09-2021 werd er in het HOP een expositie 

georganiseerd over gemeentelijke- en rijksmonumenten. 

 

RABO ClubSupport 

Op 09-11-2021 vond de online de finale plaats van Rabo ClubSupport. De avond werd gepresenteerd 

door Judith Cok (directeur Coöperatieve Rabobank), Jan van Halst (oud voetballer) met 

medewerking van Rogier Dorsman (paralympiër). 

Voor onze vereniging een zeer lucratieve avond. De stemmen van de klanten van de RABO bank 

leverde € 298,53 op en bij het rad van fortuin wonnen we een extra geldprijs € 500,00. 

 

Stichting Archeologie Krimpenerwaard 

Informatie over de Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) is te vinden via een link op onze 

website of via  http://www.archeologie-krimpenerwaard.nl 

 


