Jaarverslag 2016
Bestuur
Het bestuur heeft per 31 december 2016 de
volgende samenstelling:
Lisanne Addink, voorzitter
Pim Lodder, secretaris
Sjoerd Veerman, penningmeester
Maria Epema
Frits Kool (namens Den Hâneker)
Erik van Zindel (namens VVV Zuid-Holland zuid;
niet op de foto)
Rosanne Schliessler (sinds april 2016)
Het bestuur vergaderde ongeveer acht keer in 2016. Tijdens de Streekparade in mei werd afscheid
genomen van de bestuursleden Gerard de Wit en Willeke Verbaas.
Gastvrouwen
Clementine Blokland, Ineke Visser, Ineke van Wijngaarden en Milly ten Hove waren het
zomerseizoen in dienst als gastvrouw. Zij kregen ook dit jaar weer de nodige ondersteuning van
vrijwilligers.
Vrijwilligers
Het Streekcentrum kan niet bestaan zonder de inzet van een groot aantal
vrijwilligers. In een aantal werkgroepen zijn veel mensen actief. De voorzitters
van de werkgroepen zijn:
Molenaars:
Piet Lodder
Bakploeg:
Joke van Leeuwen
Educatie:
Stephanie Witte
Buitendienst: Pim Lodder
Binnendienst: Rosanne Schliessler
Tijdens een gezellige barbecue werden op 23 september alle vrijwilligers
bedankt voor hun grote inzet.
Korenmolen De Jonge Sophia
De trots van het centrum is de mooie korenmolen.
De vrijwilligers hebben weer veel uren gedraaid
met de molen.
Het nieuwe seizoen werd gestart met nieuwe
zeilen, waardoor de molen er pront bij staat.
Ook dit jaar is er weer het nodige onderwerk
verricht, alsmede het ophogen van het molenerf.
Dankzij een monumentenbijdrage konden alle
noodzakelijke (onderhouds)werkzaamheden
uitgevoerd worden volgens planning.
Het aantal wiekomwentelingen bedroeg in 2016: 251.450! Vorig jaar stond de teller op 225.316; een
flinke toename. Dank aan alle molenaars!

Tentoonstelling
Door de werkgroep Educatie wordt hard gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling “ONZE STREEK,
ONZE ZORG” over het leven en werken in de polder. Deze tentoonstelling is tijdens de
streekparade 2016 officieel geopend door Burgemeester D. van der Borg.
Camperplaatsen
Er is toestemming aangevraagd en verkregen om voor campers op het
parkeerterrein te overnachten.
Bezoekers
Er zijn ongeveer 5.000 bezoekers geweest in 2016. Daarnaast zijn er ruim
30 keer arrangementen (grotere groepen met koffie + gebak/lunch)
geboekt en 16 keer is er een gids ingehuurd door de bezoekers.
Projecten
De Streekparade vond dit jaar plaats op zaterdag 9 mei. Met de opening van de nieuwe
tentoonstelling was het ’s ochtends extra feestelijk. De honderden bezoekers kwamen op de
jaarlijkse Streekparade af. De toegang tot het Streekcentrum was deze dag gratis.
Zonne-energie
Sinds laatste kwartaal 2013 liggen er
zonnepanelen op het dak van het
Streekcentrum.
In een goede samenwerking tussen Den
Hâneker, het Streekcentrum en
energiecoöperatie De Knotwilg is Werk
gemaakt van Mijn Dak, Jouw Dak. De
(financiële) voordelen van zonne-energie
worden door de drie organisaties
gedeeld.
Het is vooral ook een voorbeeldproject, om te laten zien dat zonne-energie een goed toepasbare
techniek is.
De jaarvergadering van energiecoöperatie De Knotwilg werd dit jaar in het Streekcentrum
gehouden.
Hieronder het overzicht van de zonne-energie per maand, de jaren 2014, 2015 en 2016 vergelijken.
Bij de start van het project werd uitgegaan van een productie van 18.000 kWh per jaar.

Knotten
Door het Streekcentrum, Marleen van der Lee, wordt het
knotten door de verschillende knotgroepen voor het
waterschap Rivierenland gecoördineerd. Ook in 2016 is er
een wintersnoei en zomersnoei geweest. Bij de
snoeiwerkzaamheden gaat het om ruim 4.500 knotbomen.
Marleen en de penningmeester regelen het administratieve
deel van het knotwerk. Alle knotters hebben als dank voor
hun inzet dit jaar een klein presentje ontvangen. Dankzij hun inzet is er geld beschikbaar om
natuuronderhoud te doen. Ook het Streekcentrum krijgt een bedrag van dit werk.
Investeringen
In 2016 zijn er verschillende investeringen gedaan.
In maart werd ten behoeve van de buitenploeg een aanhangwagen aangeschaft zodat er meer
werk in eigen beheer door de vrijwilligers verricht kan worden. De leverancier heeft de Stichting
gesponsord in de vorm van aantrekkelijke
leveringsvoorwaarden en een korting.
Het dak van de bijenstal is vervangen.
Hiervoor is een financiële bijdrage
ontvangen van de bijenclub Gorinchem e.o.
Het dak van het wilgentenenexpositie huisje
is voorzien van een nieuw rietdek.
Deze noodzakelijke investeringen konden
gedaan worden, mede dankzij de bijdrage
van de knotgroepen. Hiervoor hartelijk dank.
Financiën
De Stichting voert een behoudend financieel beleid.
Voorkomen moet worden dat de lasten te hoog zijn voor een goede exploitatie van het
streekcentrum. Het aantal bezoekers moet groter kunnen zijn. De jaar exploitatie is negatief ten
gevolge van te weinig inkomsten. Dankzij de verhuur van het Streekkantoor en de vergaderzaal is
er voldoende liquiditeit om aan de lopende verplichtingen te voldoen.
Ook dit jaar is op één van de twee hypothecaire leningen is in het verslagjaar extra afgelost om de
maandlasten te mitigeren.
De penningmeester wordt bijgestaan door Paul Eikelenboom als administrateur en WEA, Groot
Ammers. De Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is huisbankier van de Stichting.
Streekkantoor
Ten behoeve van de plattelandsontwikkeling in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is begin deze
eeuw aan het Streekcentrum een streekkantoor toegevoegd. Hier zijn gevestigd de Agrarische
vereniging Den Hâneker en de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Vaste huurder is ook Spruijtenburg Business Consulting B.V.
Het gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft er haar vergaderingen. Ook andere
organisaties uit de regio kunnen hier domicilie kiezen en vergaderen. In 2016 is er ruim 40 keer
gebruik gemaakt van de vergaderruimte.

