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Een belangrijk element in de doelstelling van onze vereniging is het actief onder de aandacht brengen van de historie. Ook in 

het afgelopen jaar hebben we daar binnen onze vereniging aan gewerkt. 

In het voorjaar werd de Algemene Leden Vergadering gehouden die werd voorafgegaan door een lezing van Bob Benschop die 

als onderwerp had Voorne en Putten in oorlogstijd. 

Tijdens de vergadering werd financiële verantwoording afgelegd waarna het bestuur werd gedechargeerd voor het jaar 2016. 

We hebben het jaar kunnen afsluiten met een positief saldo van ruim 3.000 euro, hoofdzakelijk te danken aan een gift en 

lagere drukkosten van de Brielse Mare. Onze reserve per 1 januari bedraagt ruim 17.500 euro. 

In samenwerking met Stichting Streekhistorie Voorne-Putten werd in het najaar door Roel Slachmuylders een lezing gehouden 

onder de titel Bloedraad van Alva, ketters van Voorne. 

Op 23 november heeft de vereniging een excursie georganiseerd naar Dordrecht waar het Dordrechts Museum en de Hof van 

Holland werden bezocht. Een zeer succesvolle en aangename dag. 

Ook in 2016 verschenen weer 2 Brielse Mares die urenlang leesplezier opleverden. 

Tijdens de ALV trad Willem Delwel af als voorzitter van de vereniging. Hij werd opgevolgd door Bert van Ravenhorst die tot dan 

toe als algemeen lid van het bestuur functioneerde.  

De heer Delwel werd benoemd tot voorzitter van de 2016 opgerichte Stichting Erfgoedgilde en kon in die functie zijn 

voorzitterschap van de vereniging niet continueren. 

Het bestuur werd versterkt door mevrouw Mieke van Alpen die, als algemeen bestuurslid, de terugtredende Jan Verloop 

verving. 

De bestuurssamenstelling bestaat, na de ALV, uit Mieke van Alphen, Ronald den Hartog, Ynze Kuiper, Bert van Ravenhorst 

(voorzitter), Ronald de Ridder (secretaris), Trudy Schipper en Gerard Snellens (penningmeester). 

Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf keer bij elkaar. 

Het verslagjaar startte met 328 leden. Er zijn vier nieuwe leden bijgekomen en zeven leden hebben hun lidmaatschap 

opgezegd. Jammer genoeg hebben we aan het eind van het jaar vier leden moeten royeren wegens niet voldoen van de 

bijdrage. Het jaar werd derhalve afgesloten met een totaal van 321 leden. 

We hopen in het nieuwe jaar een aantal nieuwe leden te kunnen verwelkomen hetgeen zal bijdragen aan de doelstelling van 

onze vereniging. 

 Namens het bestuur 

Bert van Ravenhorst, voorziiter 


