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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Behouden en beheren van het culturele erfgoed van Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en zorgen dat
een breed publiek hiervan kennis kan nemen. Aan deze doelstellingen heeft de Stichting
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen ook in het afgelopen jaar weer inhoud gegeven.
Archief digitaal toegankelijk via internet
In het afgelopen jaren is de digitalisering van een groot deel van het historisch archief van de ABH
gereed gekomen. Conservering en digitalisering van het archief was mogelijk gemaakt door
Metamorfoze (www.metamorfoze.nl). Het archief van de Ambachtsheerlijkheid is voor groot publiek via
de website van het Regionaal Archief Dordrecht te benaderen (www.regionaalarchiefdordrecht.nl).
Het archief van de ABH loopt over de periode 1492-2006, beslaat ongeveer 90 meter en is redelijk
compleet. De ruggengraat bestaat enerzijds uit rekeningen, die vanaf 1521 zijn bewaard en een
aardig inzicht geven in de waterstaatkundige toestand van het gebied. Anderzijds zijn er resoluties van
ambachtsheren en notulen van de algemene vergaderingen. Uiteraard is veel te vinden over het
beheer van de ambachtsheerlijkheid, de ambachtsheren en hun rechten. Daarnaast bevat het archief
ook gegevens over het functioneren van een uitgestrekt, modern landbouwbedrijf. In de collectie
bevinden zich 4.333 beschreven archiefstukken, waarvan er 805 zijn gedigitaliseerd. In het archief
bevinden zich een groot aantal historische kaarten en beeld- en geluidsfragmenten.
Nieuwe tentoonstelling
De nieuwe expositie over de Ambachtsheerlijk Cromstrijen, die eind 2014 is onthuld, is naast in het
gemeentehuis van de gemeente Cromstrijen ook te zien geweest in de bibliotheek in Numansdorp. De
tentoonstelling kan ook digitaal bekeken worden op de internetsite van de van de Stichting.
Eigen internetsite
Om meer bekendheid te geven aan het werk van de Stichting en om te voldoen aan de nieuwe
wettelijke voorwaarden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die op 1 januari 2014 van
kracht zijn geworden, wordt de eigen internetsite jaarlijks actueel gehouden en wordt er steeds
nieuwe informatie aan toegevoegd. (www.stichtingambachtsheerlijkheidcromstrijen.nl).
Dag van de Rekening en traditionele giften
De dag van de Rekening vond plaats op 17 juni 2015. In aansluiting op de Rekening vond het
traditionele Heerendiner plaats.
De “traditionele giften aan de kerk en de armen” door Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen werden via de
Stichting uitbetaald. De hervormde kerk van Numansdorp ontvangt jaarlijks een structurele bijdrage.
Daarnaast werden geldelijke bijdrage verstrekt aan de ANBO- afdelingen Numansdorp en Klaaswaal.
Bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd. Er werd onder meer aandacht besteed aan
het beleidsplan 2016-2017, de begroting en financiële gang van zaken en het toekomstige beleid met
betrekking tot “Giften door de ambachtsheren van Cromstrijen” Een voorstel hierover zal worden
besproken in de algemene vergadering van ambachtsheren op 15 juni 2016.
De bestuurssamenstelling aan het einde van het verslagjaar was als volgt:
Drs. C.J. de Bruin, voorzitter
Ing. F.J. Somsen, secretaris-penningmeester
B.J.H.S. Feilzer
J.J. Luteijn
Dr. A. Nobel
De bestuursvergaderingen zijn tevens bijgewoond door de heer ing. T.J. Bor, uitvoerend rentmeester
van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen.

