Jaarverslag 2018 Stichting ABH

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.
Digitaal archief
In de verslagperiode 2018 heeft ons bestuurslid de heer Arjan Nobel een verkennend gesprek gehad
met de heer Dessing die in het bezit is van een interessant klein archief (10 – 15 centimeter).
Interessant, omdat het afkomstig is van een enkele ambachtsheer. Dit archief kan men duiden als een
privé-archief waarvan alleen de stukken betreffende Cromstrijen bewaard zijn gebleven. Het archief
bevat een boekje met aantekeningen en kaartjes betreffende het landbezit in Cromstrijen.
Verder zijn er eigendom aktes en een ingebonden exemplaar van de 50e rekening van ABH Vlielander
uit 1870. Een vervolg onderhoud tussen beide heren zal mogelijk leiden tot een verder inventarisatie
van het archief met de hoop van ons bestuurslid Arjan Nobel dat het archief aan de Stichting wordt
geschonken om zo ons archief verder te completeren.
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.
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 20 juni 2018. In de lange rij van onze voorgangers was het
de 526e Dag van de Rekening die gehouden is. In navolging op de bespreking van het jaarverslag
werden de ambachtsvrouwen en ambachtsheren genodigd voor het jaarlijks ‘Heerendiner’. Tijdens het
diner stond genodigde de heer Mart Ros stil bij het onder constructie zijnde monument met de naam
‘Numansdorp, gezegd buitensluis’. Gemeente Numansdorp en Stichting Ambachtsheerlijkheid
Cromstrijen hebben de handen in een geslagen om een blijvende herinnering op een prominente
plaats in Numansdorp te realiseren.
Verder besteedden de ambachtsvrouwen en ambachtsheren bijzondere aandacht bij het op handen
staande afscheid van ons bestuurslid de heer Jan Luteijn. In verband met de gemeentelijke
herindeling zal Numansdorp onderdeel worden van de gemeente Hoekse Waard. Dit zal haar beslag
krijgen op 1 januari 2019. Het ligt dan in de lijn der verwachting dat de verbinding met onze stichting
en Cromstrijen via de nieuw te benoemen burgemeester zal gaan. Tijdens het ‘Heerendiner’ staat de
voorzitter stil bij het enorme enthousiasme en inzet die Jan Luteijn tijdens de vergaderingen ten toon
spreidde. De voorzitter roemde ons scheidend bestuurslid voor zijn bestuurlijke interventies en het
uitgebreide netwerk dat Jan heeft ingezet om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.
Verder verzocht de voorzitter Jan aan te blijven tot zijn plaatsvervanger is benoemd.
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.
Bestuur
Behoudens het eerder gememoreerde toekomstig vertrek van bestuurslid Jan Luteijn hebben er zich
geen wijzigingen voorgedaan in het bestuur van de stichting.

Het bestuur heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Er werd onder meer aandacht besteed aan
het beleidsplan 2018-2020, de begroting en financiële gang van zaken en het toekomstige beleid met
betrekking tot de “Giften door de ambachtsheren van Cromstrijen”.
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