
 

 

 

 
 
 
 
 

Stichting Streekarchief  
Eiland IJsselmonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
Bezoekadres:   Postadres: 
Herenwaard 23  Brittenoord 32 

3078 AK Rotterdam 3079 KB Rotterdam 
 

  

Secretarieel jaarverslag 2016 



Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
Bezoekadres:   Postadres: 
Herenwaard 23   Brittenoord 32 

3078 AK Rotterdam  3079 KB Rotterdam 

 

 

 

 

 

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Secretarieel jaarverslag 2016  

   2 

Voorwoord 
 
Het Streekarchief is het gehele jaar elke werkdag geopend van 09:00 tot 15:00 
uur. De openstellingen worden verzorgd door vrijwilligers die dit belangeloos 
doen voor de stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. Ook de bestuursleden 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Het Streekarchief kent twee vakantiesluitingen, één in de zomervakantie en één 
in de Kerstvakantie. Hiernaast is het Streekarchief gesloten op de officiële 
nationale feestdagen en op de laatste woensdag in juni, want dan vindt de 
jaarlijkse Paardenmarkt van IJsselmonde plaats en is het Streekarchief sinds 
enkele jaren te vinden in de Adriaen Janskerk op Oud-IJsselmonde. 
 
Naast de standaard activiteiten zoals het bijwerken van de (burgerlijke stand en 
doop- trouw en begraafboeken van het eiland IJsselmonde) gegevens in de 
(genealogische) database, het begeleiden van bezoekers in hun zoektocht naar 
hun voorouders en/of historische gegevens van het eiland IJsselmonde, blijven 
wij verbinding zoeken met andere organisaties in de regio en in het bijzonder in 
IJsselmonde. 
 
Zo zijn er al een aantal activiteiten ontplooit met lokale kunstenaars, de 
cultuurscout, de Bibliotheek IJsselmonde, Islemunda en verwante historische 
verenigingen in de nabije regio en de rest van het eiland IJsselmonde. 
 
Het afgelopen jaar stond ook nog in het teken van het inrichten van de nieuwe 
ruimten in het pand aan de Herenwaard, het opschonen van de collecties en het 
verbinding zoeken (op het gebied van de collectie transcripties van het 
Streekarchief) met collega verenigingen en stichtingen die eveneens onder de 
paraplu van de stichting RivD (Rotterdam is vele Dorpen) vallen. 
 
Hiernaast merken wij dat de verbindende rol die wij graag willen spelen in 
IJsselmonde, een steeds grotere vlucht neemt. Dit blijkt ook dit jaar weer uit de 
toename van het aantal particuliere schenkingen van bewoners van (het eiland) 
IJsselmonde en het feit dat naast andere maatschappelijk betrokken organisaties 
ook steeds meer bewoners ons weten te vinden. 
 
Namens het bestuur van de 
Stichting Streekarchief IJsselmonde, 
 
 
 
 
 
 
A.P. den Hartog 
secretaris 
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Secretarieel jaarverslag 2016. 
 
De onderwerpen in dit jaarverslag zijn weergaven uit de vastgestelde notulen, de 
Nieuwsbrieven en de mededelingen op de website over het jaar 2016. 
 
Januari 2016 
 

• Werkzaamheden aan de vernieuwde website. Vullen nieuwsberichten en 
thema-pagina’s. Vervolgafspraken met website-ontwikkelaar volgen t.b.v. 
installatie en inrichting TNG gedeelte (genealogie “de families van 
IJsselmonde” van Henk Aapkes) op de website. 

 
Februari 2016 
 

• De Stichting Rotterdam is Vele Dorpen (SRiVD) kwam 7 februari op bezoek 
bij het Streekarchief. Deelname van Stadsarchief om hun nieuwe systeem 
Maisflex te promoten en uit te leggen. Het Streekarchief vervult een pilot 
project in de uitrol van dit systeem. Vrijwilligers van het Streekarchief hebben 
rechtstreek toegang tot het systeem en kunnen afbeeldingen, transcripties en 
beschrijvingen toevoegen. Binnen het Streekarchief houden Trees van 
Maanen, Wilma de Koning en secretaris Peter den Hartog zich bezig met dit 
project. 

 
Maart 2016 
 

• Nieuwsbrief Voorjaar 2016 is uitgebracht (jaargang 31, nummer 1) 

• Van 18 maart tot en met 13 april organiseerde het Streekarchief in 
samenwerking met de kunstenares Lineke Kwikkers een expositie van 
haar werken in de publieksruimte van het Stadskantoor IJsselmonde aan 
de Herenwaard. 

 
April 2016 
 

• Van 21 april tot en met 17 juni organiseerde het Streekarchief i.s.m. BOOR 
(Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) een expositie over 
archeologische vondsten op IJsselmonde en in haar directe omgeving. De 
Expositie bleek een zo’n groot succes dat deze na 17 juni nog enkele weken 
werd voortgezet in de Bibliotheek IJsselmonde. 

 
Mei 2016 
 

• Het nieuwsbrievenarchief van het Streekarchief is weer online gebracht. Alle 
nieuwsbrieven vanaf het eerste exemplaar (1988) tot en met de jaargang 28 
(2013) zijn openbaar toegankelijk. Elk jaar zal een nieuwe jaargang openbaar 
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worden. De meest recente exemplaren (van de afgelopen 3 jaar) blijven 
exclusief voor donateurs van het Streekarchief. 

 
Juni 2016 
 

• Nieuwsbrief Zomer 2016 is uitgebracht (jaargang 31, nummer 2) 

• De jaarlijkse Paardenmarkt van Oud-IJsselmonde vond plaats op 29 juni. 
Het Streekarchief was samen met de Stichting Insula Mundi met een 
stand aanwezig in de Adriaen Janszkerk. 

 
Juli/Augustus 2016 
 

• De zomersluiting was dit jaar van 9 juli t/m 21 augustus. 
 
September 2016 
 

• Nieuwsbrief Herfst 2016 is uitgebracht (jaargang 31, nummer 3) 

• Van 7 t/m 18 september was het Streekarchief gesloten vanwege haar 
eerder aangekondigde verhuizing naar de 2e verdieping van de 
Herenwaard. Het nieuwe onderkomen blijkt onder bezoeker en 
vrijwilligers in goede aarde te vallen. Hoewel iets aan (publieks)ruimte 
ingeboet blijkt de nieuwe locatie knusser, gezelliger en overzichtelijker. 
De afhandeling van bezoekers (aanmelden en doorverwijzen naar de 2e 
verdieping) liep, zoals verwacht, tegen nogal wat aanloopproblemen op, maar 
daar zijn uiteindelijk duidelijke afspraken over gemaakt en lijkt het tot op 
heden redelijk goed te verlopen. 

• Op 24 september was het Nationale Burendag. Het Streekarchief was ter 
gelegenheid van deze dag door de Stichting Pameijer uitgenodigd om op hun 
locatie aan de Kreileroord een foto expositie te organiseren. Deze bleek daar 
zo’n succes te zijn dat deze in overleg werd verlengd tot eind september. 

 
Oktober 2016 
 

• Op 13 oktober werd in samenwerking met de Bibliotheek IJsselmonde weer 
een stamboomcafé gehouden. De bijeenkomst vond plaats in de Bibliotheek 
en kon zich verheugen op een redelijke belangstelling. De bedoeling is om dit 
een repeterend evenement te laten worden. 

 
November 2016 
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• Bestuurlijk werd besloten om over te stappen naar een ander webhosting-
bedrijf. Dit besluit is genomen naar aanleiding van het feit dat bij de huidige 
webhosting tegen de grenzen van de dataopslag werd aangelopen. Gezien 
de plannen voor nog enkele uitbreidingen, is derhalve besloten op zoek te 
gaan naar een ander webhostingberijf met ruimere marges. 
 

December 2016             
 

• Ook dit jaar was er voor de vrijwilligers een kerstpakket beschikbaar. 

• De kerstsluiting was dit jaar van 17 december 2016 t/m 1 januari 2017. 

• Nieuwsbrief Winter 2016 is uitgebracht (jaargang 31, nummer 4) 

• In de Kerstsluiting is de website definitief overgezet van 123-Webhosting 
naar Hosting2Go. Na wat technische problemen was de website half 
januari weer online. 

 
Algemeen: 
 

• Het Nieuw Notarieel Archief IJsselmonde is volledig gefotografeerd en in 

een Excelbestand verwerkt. De foto’s en het bestand worden t.z.t. op de 

website geplaatst. 

• Er zijn contacten gelegd met het bestuur van de begraafplaats 

IJsselmonde. Uitgangspunt is samenwerking op het gebied van het 

samenstellen van achtergrond (en genealogische) informatie van 

personen die op het oude gedeelte van het Kerkhof zijn begraven. 

• Er is contact gelegd met het bestuur van de Adriaen Jansz kerk. 

Uitgangspunt is om tot verdere samenwerking te komen en tevens te 

kijken of er materiaal is dat gefotografeerd kan worden. 

• Het project “overlijdensadvertenties” is afgewerkt. Het uitgangspunt is dat 

de overlijdensadvertenties op termijn op de website worden geplaatst. 

• De NAS functioneert nog steeds niet. Het inwerking krijgen van de NAS 

blijft het bestuur achtervolgen, maar de hoop blijft dat dit binnenkort 

definitief is opgelost. 

• In 2016 zijn vier pc’s met monitoren, een laptop en een losse BR/DVD 

brander aangeschaft. 

• Het project DVD “De Tienden” is in een afrondend stadium. In het eerste 

half jaar van 2017 wordt aangevangen met afronding en productie van de 

DVD, zodat deze aansluitend kan worden uitgegeven. 

• De resultaten van de werkgroep Bichon/Kasteel zijn helaas niet van die 

mate en kwaliteit dat er een publicatie kan plaatsvinden. Er wordt nog wel 

gekeken of er in ieder geval iets anders met de resultaten kan gebeuren 

(website of nieuwsbrief) 

• Diverse boekwerken met kranten van de Hoeksche Waard zijn door 

medewerkers van Museum Hoeksche Waard meegenomen. Deze boeken 
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en andere worden gedigitaliseerd door de Koninklijke Bibliotheek. Het 

Streekarchief ontvangt t.z.t. een gedigitaliseerde versie 

• Diverse boeken/bescheiden/materiaal e.d. zijn door bewoners van 

IJsselmonde ter beschikking gesteld. 

• Er is een aanvang genomen met het fotograferen van alle boeken in de 

eigen bibliotheek, ten behoeve van de online inventaris op de website. 

• Diverse materialen zijn verwerkt voor de Beeldbank. Bijvoorbeeld de dia’s 

met toelichting van de heer Van der Hoek. 

• Het plan is om in de loop van 2017 een uitgave samen te stellen en uit te 

brengen van de nog niet eerder gepubliceerde akten van indemniteit van 

IJsselmonde. 

• I.v.m. de verhuizing is de Arrenslee door de gemeente opgeslagen in het 

depot Zuiderpark. 

• In de loop van 2016 is het vrijwilligersbestand uitgebreid, en zijn Nico 

Kwikkers en Sjaak van Huis toegetreden als vrijwilliger. 

• Het Streekarchief heeft zich ingezet voor de te houden expositie van de 

Chabotgroep. 

• De heer Vennik is bereid om een boekje (a la Hillegersberg) op te stellen 

over IJsselmonde. Concrete plannen hiervoor moeten nog 

uitgekristalliseerd en op papier worden gezet. 

• In de publiekshal zijn de vitrines van het Streekarchief gevuld. 

• Er is een aanvang genomen met het schrijven van een nieuw beleidsplan. 

Dit komt in het tweede kwartaal 2017 uit. 

 
Bestuurssamenstelling 1 januari 2016:  
 

• Gijs den Hartog  (voorzitter) 

• Peter den Hartog   (secretaris/vicevoorzitter) 

• Marcel Verhoef   (penningmeester en PR-zaken). 
 
Bestuurssamenstelling 31 december 2016. 
 

• Gijs den Hartog   (voorzitter) 

• Peter den Hartog   (secretaris/vicevoorzitter) 

• Marcel Verhoef   (penningmeester en PR-zaken). 
 
Geconstateerd is dat het driemanschap een vrij smalle basis is om alle projecten 
en plannen tot een goed, volwaardig en tijdig einde te kunnen brengen. Er is 
bestuurlijk besloten om actief op zoek te gaan naar verbreding binnen het 
bestuur. 
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Vrijwilligers 2016 
 

• Theo Mulders 

• Nico Verweij 

• Anneke Lems 

• Cor Menses 

• Audrey Muller 

• Nico Kwikkers 

• Sjaak van Huis 

• Jenny Nieuwstraten 

• Trees van Maanen 

• Wilma de Koning 
 
Op 28 november 2016 is vrijwilliger Jan Kroonen helaas overleden. 
 
In 2016 hebben ongeveer 1.200 personen het Streekarchief bezocht.  
 
Ten slotte: 
 
Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat het Streekarchief zich in- en extern 
buitengewoon heeft gepresenteerd. Veel activiteiten zijn ontplooid en waren 
succesvol. 
 


