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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. Deze doelstelling 
droeg onze voormalige en te vroeg overleden voorzitter van de Stichting, Cees de Bruin een bijzonder 
warm hart toe. Het bestuur zal zijn historische kennis, gevoel voor humor en zijn gedrevenheid om 
projecten aan te jagen niet vergeten. Cees genoot ervan om de verbinding tussen de bewoners van 
Cromstrijen en de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen te verstevigen. Het stichtingsbestuur waardeert 
het besluit van de Gecommitteerden Cees de Bruin te benoemen tot Ere - President gecommitteerde 
van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. 

Jaarrekening 
Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen heeft over 2020 een positief resultaat behaald van EUR 
1.019 (2019: positief resultaat van EUR 5.137). Het eigen vermogen is na toevoeging van het 
positieve resultaat EUR 252.494 (2019: 251.476). De baten bedroegen EUR 28.395 en bestaan voor 
het overgrote deel uit de jaarlijkse bijdrage van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in de vaste 
exploitatiekosten en de bijdrage voor de traditionele giften. De lasten bedroegen EUR 27.376. 
 
Digitaal archief 
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 17 juni 2020. In de lange rij van onze voorgangers was het 
de 527e Dag van de Rekening die gehouden is. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat de Dag 
van de Rekening in verband met COVID19 niet fysiek heeft plaatsgevonden. De Algemene 
Vergadering van Ambachtsheren van de ABH is digitaal gehouden. 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. 
 
Vooruitzicht invloed coronavirus 
De economische vooruitzichten wereldwijd en dus ook voor Nederland zijn sinds de uitbraak van het 
coronavirus in januari 2020 significant veranderd. Ondanks deze ontwikkelingen is het bestuur van 
Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen van mening dat door het coronavirus geen onzekerheid is 
over de toekomst van Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Gezien het feit dat de impact van 
het coronavirus op de bedrijfsvoering voor Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen op nihil wordt geschat 
ondanks de vooralsnog genomen besluiten van de Rijksoverheid en de richtlijnen van RIVM, zorgt 
ervoor dat de baten in de vorm van de jaarlijkse bijdrage van Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen aan 
Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen doorgang kan vinden voor 2021 en 2022. Als gevolg 
hiervan worden er geen liquiditeitsproblemen verwacht en er is vooralsnog geen aanleiding is om te 
veronderstellen dat het coronavirus in negatieve zin impact heeft op de verwachte opbrengsten voor 
de jaren hierop volgend. Redelijkerwijs is de uitwerking van de exacte gevolgen naar aanleiding van 
het coronavirus nog onbekend. 
 

http://www.stichtingambachtsheerlijkheidcromstrijen.nl/


Bestuur 
Tijdens de bestuursperiode is zoals eerder in dit jaarverslag al gememoreerd onze voorzitter Cees de 
Bruin ons ontvallen. Maarten van Dam heeft de stichting gerepresenteerd als voorzitter. Naast deze 
verdrietige gebeurtenis is het bestuur dankbaar Frederique de Bruin en Bram van Hemmen als 
bestuursleden te mogen verwelkomen. Het bestuur heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Er 
werd onder meer aandacht besteed aan het beleidsplan 2021-2023, de begroting en financiële gang 
van zaken en het toekomstige beleid met betrekking tot de “Giften door de ambachtsheren van 
Cromstrijen”. In februari heeft het bestuur aan Stichting Fort Buitensluis bekend gemaakt hun verzoek 
om de panoramakijker financieel te ondersteunen. In juli is de panoramakijker feestelijk in gebruik 
genomen. De bezoekers van het Fort kunnen genieten van het vergezicht en met de kijker details 
‘naar zich toe halen’. Daarnaast heeft het bestuur ingestemd de rustbanken in het Veerbos te 
verwisselen. Het is daarbij de bedoeling om de banken te vervaardigen met lokaal hout, ook wel 
Hoeksch Hout genoemd. 
 
De bestuurssamenstelling aan het einde van het verslagjaar was als volgt: 

Drs. M.W.E. van Dam, voorzitter 
D. van den Oever, secretaris-penningmeester 
Drs. F.L.S. de Bruin 
Drs. A.P.J. van Hemmen 
Dr. A. Nobel 

 


