JAARVERSLAG OVER 2018 VAN DE
STICHTING DORPSHERSTEL OVERSCHIE
Bestuursleden Stichting Dorpsherstel te Overschie per 1 januari 2019:
A.L.M. van Eekelen, voorzitter
J. M. J. van den Berg, secretaris / penningmeester
D. Wilschut, lid
De Heer P.J Hoogendoorn meldde het stichtingsbestuur te willen verlaten.
Karnmolen. In 2018 is het van een verzamelaar in de Betuwe aangekochte interieur
aangebracht zonder de mogelijkheden van de ruimte als tentoonstellingsruimte te schaden.
Monumenten. Bij de jaarlijkse rondgang langs de Overschiese monumenten bleken ook de
door ons gefinancierde bordjes bij de R.K. Kerk van Sint Petrusbanden aan de Delftweg en
de bijbehorende pastorie aangebracht.
Kerk en pastorie verkeren nog steeds in een matige tot slechte staat. Het voornemen van
bisdom en parochie om de beide kerkgebouwen te verkopen leidde nog niet tot concrete
acties voor het complex aan de Delftweg. Echter wel voor de kerk van Onze Lieve Vrouwe
van Altijddurende Bijstand aan de Baumannlaan, die ambtelijk behandeld wordt als ware
het een gemeentelijk monument. Besloten werd deze kerk te verkopen en in de loop van
2019 aan de eredienst te onttrekken. Een poging van onze stichting om de doopkapel als
‘lieu de memoire’ voor Overschie te behouden kreeg weinig of geen bijval van het
parochiebestuur.
Het landgoed Nieuw Rhodenrijs is grotendeels gerestaureerd en geschikt gemaakt voor
ouderenhuisvesting. Voor het landgoed “De Tempel” stagneerden de restauratieplannen
evenals de besprekingen over de toekomstige exploitatieplannen. Niettemin vond de
restauratie van de tuinbeelden van dit landgoed in bescheiden mate voortgang.
Fondsverwerving daarvoor door de N.V. Stadsherstel Rotterdam had een bescheiden
resultaat. Onze stichting had daarvoor in 2018 € 1500 uitgetrokken. Dit bedrag is
doorgeschoven naar 2019, in afwachting van de verdere plannen met het landgoed..
Het in 2017 voorbereide bestemmingsplan Overschie werd in 2018 afgerond. De voorstellen
en opmerkingen uit de door ons ingediende zienswijze werden grotendeels overgenomen.
Wij leverden uitgebreid commentaar bij de in 2018 gepubliceerde Cultuurhistorische
schets voor Overschie. De relatie tussen het nieuwe bestemmingsplan en de vervaardigde
cultuurhistorische schets is voorlopig onduidelijk.
Wij verklaarden ons in principe bereid om € 1500,- te fourneren aan een verbetering van de
loswal achter de Grote Kerk door bij te dragen aan de plaatsing van een informatiebord. De
uitvoering daarvan werd doorgeschoven naar 2019. Rentmeesters van de Grote Kerk
besloten geen grote restauratie van het hek van de kerk uit te voeren maar slechts een
bescheiden opknapbeurt. Wij droegen daaraan niet bij,
Bezien zou worden of het mogelijk is om het Baarhuisje op de Oude Begraafplaats op de
Gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen. Op dit punt werd nog geen vordering geboekt.

Het onderhoud is nu in handen van museum Oud Overschie maar dit wordt op den duur
begrotelijk. Onze stichting wilde bijdragen aan enkele noodzakelijke werkzaamheden
(voegwerk en schilderwerk). Daaraan werd meer besteed dan het in de begroting
opgenomen € 1200,- in verband met de vernieuwing van een kozijn.
Wat betreft de inkomsten dalen de rente-inkomsten van ons banktegoed steeds verder. Op
termijn zakken ze steeds verder. De rente is nog verder gedaald. In de overzichten is tot nu
de rente in het afgelopen jaar ontvangen verwerkt. De rente op de verstrekte lening ligt vast
op 3%, wat naar de huidige maatstaven hoog is. Voor 2019 wordt deze lening
gecontinueerd.
Voor 2019 wordt verder een bedrag (€ 5000.-) uitgetrokken ter verbetering van de kennis en
voorlichting over monumenten. Onder meer door het aanbrengen van informatiebordjes op
monumentale en beeldbepalende huizen en gebouwen.
Aldus vastgesteld op 15 april 2019,
Voorzitter Secretaris / penningmeester

Balans stichting Dorpsherstel Overschie
Activa

In euro’s op

In euro’s op

1-1-2018

1-1-2019

Bouwmaterialen
Boven slagrad voor
de karnmolen met
toebehoren

geen

Vlottende activa
ING
Betaalrekening
Spaarrekening
Uitstaande lening

9.080
160.720
50.000

6.590
160.990
50.000

Totaal

219.800

217.580

Vaste activa

Exploitatieoverzicht 2018
Inkomsten

In euro’s

Uitgaven

Rente lening
Rente
Vermogensrekening
Periodieke gift

1.500

Administratiekosten
onderhoud website
en abonnement
Aanbrengen
interieur oude
karnmolen
Werkzaamheden aan
baarhuisje

Totaal
Negatief saldo

190
1.000

2.690

Totaal

In euro’s

210
2.125
2.575
4.910
2.220

Begroting voor 2019
Inkomsten

In euro’s

Uitgaven

In euro’s

Rente. ING
Rente lening

90
1.500

Website en
Administratie

250

Periodieke gift

1.000

Informatieborden op loswal en
langs Schie

1.500

Nieuwe
projecten

Bijdrage aan herstel
beelden

1.500

Nog niet
uitgewerkt
Totaal

Lange termijn beleid kennis en
voorlichting
Totaal

5.000

Negatief saldo

2.590

8.250
5.660

