Jaarverslag 2017
Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich wederom ingespannen om de geschiedenis van Brielle en omstreken actief onder de
aandacht te brengen.
Hierbij een kort overzicht van onze activiteiten.
Voorafgaand aan onze Algemene Ledenvergadering heeft Frans van Keulen, communicatieadviseur van het Havenbedrijf
Rotterdam, een lezing gegeven over het ontstaan van- en de ontwikkeling van het Botlek- en Europoortgebied.
Tijdens de vergadering werden de activiteiten en de jaarcijfers aan de vergadering voorgelegd waarna decharge werd verleend.
In het najaar werd, in samenwerking met de Stichting Streekhistorie Voorne Putten en Rozenburg en lezing verzorgd door
pastoor Jack Glas over de Martelaren van Gorcum.
Ook deze lezing was zeer boeiend.
Op 30 november vertrokken we met bijna 60 deelnemers naar Middelburg en Veere voor onze inmiddels jaarlijkse excursie
Hoofddoel was een bezoek aan het Zeeuws museum. Een mooie, ondanks de regen, interessante dag .
In 2017 zijn weer 2 regulaire Brielse Mares verschenen en kwam van de hand van dr.Nol Freijsen aan eind van het jaar een
speciale uitgave met als titel “Van Pietersdijk tot Wolvenpolder tot stand. Deze uitgave betreft het ontstaan van het
polderlandschap op de eilanden Voorne en Putten. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de burgemeester van Brielle en
inmiddels zijn er ruim 300 exemplaren verkocht.
Op de jaarlijkse markt Bruisend Brielle verzorgden wij een kraam in samenwerking met de Gidsdengroep Brielle. De kraam
werd druk bezocht en wij konden enige nieuwe leden aan ons bestand toevoegen.
Tijdens de Algemene Ledeveragdering is Betty van Viegen toegetreden tot het bestuur. Afgetreden is Ronald den Hartog .
Aftredend en herkiesbaar was Ronald de Ridder. Na de ledenvergadering wordt het bestuur (in alfabetische volgorde) gevormd
door Mieke van Alphen, Ynze Kuiper, Bert van Ravenhorst(voorzitter), Ronald de Ridder(secretaris), Trudy Schipper, Gerard
Snellens(penningmeester) en Betty van Viegen.
Het aantal leden per 31 december bedroeg 320. Jammer genoeg hebbenn wij per 1 januari 3 leden moeten royeren.
Zoals gepresenteerd op de jaarvergadering gaf 2017 een postief resultaat van ca 2.500 aan, welk bedrag aan de reserves is
toegevoegd.
Namens het bestuur, Bert van Ravenhorst, voorzitter.

