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Algemeen
De Historische Kring Krimpen aan den IJssel is een vereniging met circa 275 leden,
opgericht in 1998 met als doel “het initiëren en/of stimuleren van activiteiten, welke de
historie en cultuur van Krimpen aan den IJssel levend houden en het gemeenschapsleven aldaar bevorderen”. Als historische kring zijn we actief en springlevend!
De HKK heeft zich in de achterliggende jaren bewezen in ‘het Krimpense’. Door verhalen
te vertellen, exposities te organiseren, (een) boek(en) uit te geven. Ook onderhouden we
de beeldbank www.krimpeninbeeld.nl, waarin duizenden foto’s zijn opgenomen die ook
weer duizenden keren per jaar worden bekeken. Middels onze huisfotograaf wordt ook
het hedendaagse Krimpen aan den IJssel digitaal vastgelegd. Al met al een veelvoud aan
initiatieven en activiteiten.
Inmiddels, medio 2022, kunnen we in zekere zin terugkijken op de achterliggende
Corona-periode. Hoewel we weinig fysieke activiteiten konden beleggen, hebben we ons
als HKK in Coronatijd van onze goede kant kunnen laten zien en hebben we zeker niet
stil gezeten. We zijn gestart met nieuwe activiteiten zoals de podcast en hebben ons
binnen Krimpen aan den IJssel opnieuw gepositioneerd. Activiteiten zoals het
fotostickerboek (uitgebracht in samenwerking met de Krimpense Jumbo-supermarkten)
hebben daarbij veel succes gebracht, ook qua een aanzienlijke toename van het aantal
HKK-leden. Het succes van het uitgebrachte boek ‘Land verloren, Krimpen geboren’
klinkt ook in 2022 nog helder na.
In 2023 willen we zo mogelijk komen tot het organiseren van een expositie over de
Krimpense scholen. Een aantrekkelijk onderwerp waar veel interesse voor is en genoeg
over te vertellen valt. Dat is de hoofdactiviteit. Daarnaast continueren we een aantal
langer bestaande activiteiten die blijvend tot de verbeelding spreken. Ook hebben we
recenter gestarte nieuwe activiteiten en aandachtspunten in 2023 nadrukkelijk op de
korrel. In 2023 zal naar inschatting veel tijd en energie gaan zitten in het project ‘De
buitendijkse begraafplaats’ en een aantal andere ruimtelijke projecten waarbij de HKK is
betrokken, zoals de ontwikkeling van de Van Duijvendijkwerf.

2021 versus 2023
De verantwoording over het jaar 2021 treft u aan in het separate jaarverslag over 2021
dat wij gelijktijdig met dit activiteitenplan 2023 bij u indienen. Het activiteitenplan 2023
bevat een overzicht van te continueren activiteiten, nieuwe activiteiten per 2023 en een
financiële paragraaf.

Aanvraag
De HKK vraagt voor het jaar 2023 een erkenningsubsidie van € 2.835,-
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Beeldbank Krimpen
In het kader van het beheer en onderhoud van de Krimpense beeldbank, bestaat een
overeenkomst tussen de HKK en Gemeente Krimpen aan den IJssel van 15 maart 2018,
welke expireert per 31 december 2022 en jaarlijks stilzwijgend kan worden verlengd
met de periode van één jaar. Voor beheer en onderhoud van www.krimpeninbeeld.nl
ontvangt de HKK jaarlijks een bedrag van € 3.500,- De HKK spreekt in dit
activiteitenplan reeds de wens uit om deze activiteit ook in 2023 te continueren: er is
sprake van een groeiende collectie foto’s en het aantal bezoekers is fors (waarvoor we u
verwijzen naar het jaarverslag over 2021). We hechten er waarde aan de continuering
van de Krimpense Beeldbank, zo mogelijk meerjarig, tijdig te formaliseren.

Archeologische activiteiten
Per 2021 zijn de archeologische activiteiten binnen de HKK overgegaan naar de
(nieuwe) Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK). De SAK heeft een eigenstandig
bestuur en onderhoudt een eigenstandige subsidierelatie met gemeente Krimpen aan
den IJssel (en gemeente Krimpenerwaard). De HKK draagt per jaar € 1,- per HKK-lid af
aan de SAK. Deze methodiek wordt ook vanuit de andere historische kringen in de
Krimpenerwaard op gelijke wijze vormgegeven. In 2023 wordt deze afspraak
gecontinueerd.

Bestuur
Het bestuur van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel is in de achterliggende
periode verjongd en vernieuwd en per begin 2022 gecompleteerd middels het
aantreden van Ellen Portasse-Bommeljé. De continuïteit van het bestuur, eerst
belangrijke voorwaarde voor de toekomst van de HKK, is daarmee afgerond. Het bestuur
streeft naar een in alle opzichten vitale Historische Kring voor jong en oud(er): de
kennis en inzet van bestuur, werkgroepen en leden is daarbij van wezenlijk belang.
Het bestuur bestaat vanaf begin 2022 uit de navolgende personen:
 Marco Oosterwijk, voorzitter
 Thea de Mik, secretaris
 Freek de Haaij, penningmeester
 Anita Elsinga, bestuurslid
 Frank Druijff, bestuurslid
 Ellen Portasse-Bommeljé, bestuurslid
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Bestaande activiteiten

Kosten

Van Yssel tot IJssel
We bieden onze HKK-leden een mooi, full-colour magazine vol
Krimpense historie. Zo bieden we meerwaarde aan het lidmaatschap.
We gebruiken dit magazine ook om nieuwe leden te werven. Er
verschijnen 4 uitgaven van ‘Van Yssel tot IJssel’ per jaar.
Website en social media
De HKK heeft een aantal social media kanalen (Facebook, LinkedIn en
Instagram) en een website (www.historischekringkrimpen.nl), waar
we frequent op posten en zo Krimpense historie laagdrempelig
toegankelijk maken voor jong en oud(er). Meer volgers, betekent meer
interactie qua kennisdeling en het stellen van vragen. We stellen ons
ten doel in 2023 het aantal volgers weer substantieel te verhogen en
bieden inzicht in deze ontwikkeling via onze jaarverslagen.
Excursie
Jaarlijks organiseert de vereniging een excursie voor haar leden; in
2022 bezochten we Ridderkerk en in 2023 willen we wederom een
informatieve en leuke excursie organiseren: het bindt leden en
vereniging.
Open Monumentendag 2023
In nauwe samenwerking met het Streekmuseum Krimpenerwaard en
Gemeente Krimpen aan den IJssel, willen we deelnamen aan Open
Monumentendag 2023.
Fotomiddagen, lezingen en publicaties
Een aantal leden van de Historische Kring organiseert jaarlijks zo’n 8 à
10 lezingen, waarbij een bepaald aspect uit het rijke verleden van
wordt belicht. De lezingen vinden plaats op verschillende locaties in
Krimpen en zijn altijd druk bezocht. Als spin-off van “Krimpen in
beeld” worden bijeenkomsten belegd voor belangstellenden om foto’s
waarvan niet precies duidelijk is wat erop staat te bespreken en zo
meer te weten te komen. We publiceren in lokale en regionale bladen
en generen zo aandacht voor (de historie van) Krimpen aan den IJssel.
Podcasts
In 2021 hebben we de eerste podcast gelanceerd onder de noemer
‘Krimpen als van Ouds’ die via alle gangbare podcast-apps te
beluisteren is. We richten ons daarmee op een nieuwe doelgroep van
30-ers en 40-ers. In 2022 zijn/worden 4 podcasts uitgebracht. We
willen in 2023 opnieuw vier podcasts uitbrengen, waarvoor we kosten
maken qua apparatuur, interviewen en montage.
Fotograferen en archiveren van hedendaags Krimpen
Via onze huisfotograaf leggen we ‘het Krimpen van nu’ vast.
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€ 650,-

€ 1.000,-
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Projecten 2023

Kosten

Buitendijkse begraafplaats
Met gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de HKK eind 2020 een
Opbrengsten via
intentieovereenkomst gesloten om tot herinrichting, restauratie en fondsenwerving.
herwaardering van de oude buitendijkse begraafplaats te komen. In
2023 geven we deels al uitvoering aan werkzaamheden, afhankelijk
van succesvolle fondsenwerving. Daartoe is een restauratieplan
van de grafmonumenten afgerond en heeft een succesvolle
restauratiegunning plaatsgevonden (onder voorbehoud van
financiën).
Project ‘Van Duijvendijkwerf’
De ontwikkelvisie IJsseldijk brengt onder andere met zich mee dat
het Rijksmonumentale vastgoed een nieuwe bestemming krijgt.
N.v.t.
Tevens is in de ontwikkelvisie melding gemaakt (middels
uitroeptekens) van een aantal (vanwege hun positie in het gebied)
bijzondere plekken, die (zoals staat opgeschreven) een speciale
uitwerking behoeven. De HKK zet zich in 2023 in om de
cultuurhistorische waarde van de voormalige Van Duijvendijkwerf
daarbij een gezicht te geven en is een betrokken partner op de
totale herontwikkeling van dit gebied. Gemeente Krimpen aan den
IJssel heeft daartoe ook grote stappen gezet, zoals het gunnen van
het restauratiedeel aan Coup/Vakwerk Architecten en het in 2022
verkiezen van een partij voor de woningbouwontwikkeling: De
Langen & van den Berg uit Bergambacht realiseert woningen
(www.wonenaandenoudewerf.nl).
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Nieuwe activiteiten 2023

Kosten

Oral history
Inwoners worden ouder, het behouden van lokale historische
kennis is daarmee te meer van belang. We starten in 2023 met het
opnemen en daarmee veilig stellen van verhalen bij Krimpenaren
op leeftijd, dan wel personen die op de een of andere wijze bij
Krimpen aan den IJssel in het verleden betrokken waren.
Project ‘In de schoolbank’
In 2023 is de HKK voornemens een boek te publiceren onder de
titel “In de schoolbank”. Dit in het verlengde van het succesboek
“Over de toonbank”. In 2022 zijn we druk bezig met het
verzamelen van informatie over Krimpense scholen in het
verleden, het voeren van gesprekken met inwoners die informatie
hebben, het vastleggen van ervaringen en verhalen en het
projectmatig voorbereiden van het thema. We bezien de
mogelijkheden om de uitgave van het boek gepaard te laten gaan
met het realiseren van een tentoonstelling.
Erfgoedlijn Hollandsche IJssel
In 2022 wordt gestart met het realiseren van een ‘Erfgoedlijn
Hollandsche IJssel’. Als HKK participeren we hierin met
overtuiging en willen we ook het Krimpense deel goed
positioneren.
Krimpen in boeken en uitgaven
Over Krimpen aan den IJssel is en wordt veel gepubliceerd. Een
toegankelijke fysieke collectie van deze uitgaven is niet aanwezig:
uitgaven zijn her en der verspreid. We willen deze uitgaven bij
elkaar brengen, zo mogelijk completeren en ook toegankelijk
maken. In 2023 starten we daarmee.
Inzichtelijke en zichtbare Krimpense historie
We willen in 2023 bezien hoe we op een aantrekkelijke wijze
Krimpense historie ‘aan de straat’ inzichtelijk kunnen maken voor
inwoners en bezoekers. Borden op bijzondere plekken, zo mogelijk
artistiek vormgegeven, vertellen het verhaal van toen. We
bespreken met gemeente Krimpen aan den IJssel vooraf de
mogelijkheden, wensen en verschijningsvorm en bezien hoe daar
support van het Krimpense bedrijfsleven op te betrekken.
Stickerfotoboek deel 2
In navolging op het succesvolle eerste deel in 2021 wordt in 2023
met de plaatselijke Jumbo-supermarkten een vervolg gegeven aan
dit project. Nieuwe verhalen en veel nieuwe (stickerfoto’s) maken
het ongetwijfeld opnieuw tot een succes!
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Nader te bepalen

€ 14.000,-,
opgesplitst voor
projectkosten/
tentoonstelling
(€ 4.000) en het
uitgeven van een
projectboek
(€ 10.000).

€ -

Nader te bepalen

Nader te bepalen

€ -
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Niet geplande activiteiten
De HKK staat in 2023 open om ad hoc in stappen als interessante
activiteiten en ontwikkelingen zich aandienen die de positie van de
HKK versterken, het behoud van Krimpense historie
bewerkstelligt of bij gebleken bestuurlijke tijdsruimte opgepakt
kunnen worden.
Hierbij kan gedacht worden aan:




€ 1.000,-

Projecten in het kader van Krimpens industrieel erfgoed;
Beroep dat op de HKK wordt gedaan vanuit gemeente
Krimpen aan den IJssel, het onderwijs, ondernemers of
anderszins;
Activiteiten die zich richten op nieuwe doelgroepen, zoals
kinderen en jeugd.

Voor deze nu nog niet bekende zaken, begroten we een post
‘Onvoorzien’.

Financiën
Bij dit verslag gaat ook een financieel overzicht, houdende:




Financieel jaarverslag 2021
Balans per 31/12/2021
Begroting 2023

Ten aanzien van de reservepositie is het belangrijk te benoemen dat een groot deel van
de financiële middelen zijn gereserveerd voor een toekomstige tentoonstelling (zoals
benoemd in voorbereiding op 2023 ‘In de schoolbank’). Op basis van voorliggende
begroting 2023 teert de HKK in op haar vermogenspositie. Dat vindt vooral plaats op
basis van geformuleerde ambities en daarmee verband houdende extra inzet.
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Afsluitend
De Historische Kring Krimpen aan den IJssel doet er toe. Dat vinden we niet alleen zelf,
maar ervaren we ook bij onze activiteiten. We worden gewaardeerd en gevonden: dat
bleek nadrukkelijk in de achterliggende Corona-jaren. Dat merken we vooral als er
ontwikkelingen zijn die inwoners van Krimpen raken of ontwikkelingen binnen Krimpen
aan den IJssel betreffen.
Ook in 2023 willen wij ons met een breed activiteitenaanbod blijven bewijzen als een
aansprekende partij en partner in de Krimpense samenleving. Voor jong en ouder, zowel
offline als online, voor zowel geboren en getogen, als nieuwe inwoners. Het is van belang
dat de Historische Kring haar vitaliteit en aantrekkelijkheid bewaakt en organiseert. We
zijn ons daarvan bewust en spelen daarbij nadrukkelijk op in. We zien dat als een
gezamenlijke opdracht die zowel verplicht als uitnodigt.
De relatie met gemeente Krimpen aan den IJssel is belangrijk en stellen wij zeer op prijs.
De ervaringen die we met het huidige college daartoe opdoen enthousiasmeert ons en
hopelijk ook gemeente Krimpen aan den IJssel. Historie is meer dan actueel en wint
enorm aan interesse. Dat biedt perspectief, ook na de gemeenteraadsverkiezingen. Het
betreft een gezamenlijke opgave die alleen met inzet, energie en middelen kan worden
vormgegeven. We vinden het belangrijk dat gemeente Krimpen aan den IJssel meer oog
krijg voor haar historie en ook bereid is daar financieel op in te zetten: we gaan daar op
constructieve wijze het gesprek over aan, zodat we ook in 2023 mooie stappen kunnen
zetten.
Verleden hebben we, toekomst moeten we (blijven) maken!
++
Het bestuur van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel heeft dit activiteitenplan
2023 besproken en vastgesteld.

Marco Oosterwijk
Voorzitter

Thea de Mik
Secretaris
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