Jaarverslag 2020 Secretariaat Stichting Boerderij&Erf AKV
Mede door de uitbraak van het Corona virus is het aantal activiteiten van Boerderij&Erf AlblasserwaardKrimpenerwaard-Vijfheerenlanden helaas beperkt gebleven.
Bestuurssamenstelling We hebben twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen, mevrouw Heiltje
Heinenberg uit Vijfheerenlanden en de heer Albert van der Sar uit de Krimpenerwaard, zodat we in al
‘onze’ Regio’s weer goed zijn vertegenwoordigd.
Vergaderingen Zowel de Voorjaarsbijeenkomst als je najaarsexcursie konden geen doorgang vinden en er
zijn ook enkele Bestuursvergaderingen geannuleerd. Slechts 5 keer kon een fysieke vergadering worden
gehouden.
Administratie: In 2020 zijn 379 ontvangen en 90 verzonden e-mails geregistreerd.
Aan begunstigers en overige belangstellenden werd 11 maal (nrs. 71 t/m 82) de Digitale Nieuwsbrief
Boer&Hoeve verzonden en zoals gebruikelijk tweemaal (nrs. 39 en 40) de papieren versie.
Onze Stichting participeert oa ook in het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, het HOAV
(Historisch Overleg Alblasserwaard-Vijfheren), HANCA (Historie Archeologie Natuur Collectief
Alblasserwaard) en SCHOK (Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard).
Enkele projecten gingen wel gewoon door, zoals:
Project Digitalisering Beeldbank Mede door de Coronacrisis kon hiervoor uitstel tot 01 juli 2022 worden
verkregen. Nog dagelijks worden foto’s van boerderijen en het erf aangeleverd, inmiddels zijn er 5194
foto’s ontvangen van de 2525 boerderijen en hun directe omgeving in de Alblasserwaard-Krimpenerwaard
en Vijfheerenlanden.
Erfgoedleerlijn Na het bezoek van een schoolklas aan de boerderij van de familie Grooteman in Streefkerk,
waarvan op de Website een verslag is gepubliceerd, ligt het nu even stil, de scholen hebben andere
besognes.
Beleidsplan Door twee bestuursleden is een nieuw beleidsplan 2020-2025 samengesteld, dat na enkele
aanvullingen is goedgekeurd en op de website gepubliceerd. Dit ook vanwege de verplichtingen om de
ANBI-status te kunnen behouden.
Energietransitie Mede door vragen van leden is door het bestuur een Concept-praatstuk Energietransitie
samengesteld, die na een aantal discussies al aan de derde editie is toegekomen. Zodra het een definitieve
vorm krijgt, zal het op de website worden gepubliceerd.
Agrarisch Erfgoed Nederland Op 27 november namen voorzitter en secretaris van onze Stichting aan een
online vergadering van onze Nationale Koepelorganisatie. Voornaamste bespreekpunt was de
subsidiemogelijkheden uit het Boerderijenfonds.
Vrijkomende Agrarische Bebouwing Voorzitter Arie Bassa en Bestuurslid Dick de Jong hebben zitting in een
gespreksgroep VAB, waarin binnen de gemeente Molenlanden passende oplossingen worden gezocht voor
dit probleem, dat zich vooral bij de ruilverkavelingsboerderijen optreedt.

Subsidies Zowel nationaal alsook provinciaal komt er steeds meer aandacht en dus subsidiemogelijkheden
voor ook het Agrarisch Erfgoed, in eerste instantie de Rijksmonumentale panden. Om als gesprekspartner
met de Provincie Zuid-Holland sterker te staan is er inmiddels een eerste online overleg geweest van alle
Zuid-Hollandse boerderijenstichtingen met vertegenwoordigers van de provincie en willen we komen tot
een overkoepelende organisatie daarvan.
Kaderavond Deze was op 31 januari, dit keer in het Rijksmonumentale pand Achter het Regthuijs in
Ottoland, waar zo’n 35 aanwezigen weer het nuttige (testen van de kennis) met het aangename (een
voortreffelijk buffet) combineerden.
Persoonlijk In oktober overleed op 90-jarige leeftijd Piet Pellikaan, een van de grondleggers en eerste
voorzitter van onze Stichting. Daarnaast kon zich verheugen over koninklijke onderscheidingen, die twee
van onze Bestuursleden ontvingen en waar wij een klein steentje aan mochten bijdragen. Voorzitter Arie
Bassa werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Tineke Schakel, lid van de Werkgroep
Boerenerven, als lid van deze Orde. In beide gevallen was de uitreiking door de beide burgemeesters op
afstand. Ook hiervan is op de website melding gemaakt.
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