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Rechtspersoon 
Stichting Historische Kring IJsselstein 
RSIN-nummer: 804104116 
KvK-nummer: 41177655 
Bezoekadres: Benschopperstraat 39, 3401 DG, IJsselstein 
Telefoon: 030-6889794 
Website: www.hkij.nl  
E-mail: info@hkij.nl 
 
Inleiding  
De Stichting Historische Kring IJsselstein is opgericht (verder: HKIJ) is opgericht op 7 november 1975 
met het doel belangstelling te wekken voor de geschiedenis van IJsselstein en de Lopikerwaard en bij 
te dragen tot de waardering en het behoud van de zichtbare en immateriële cultuurhistorische 
identiteit van de stad en haar omgeving. Zij doet dit door het bestuderen van historische 
gebeurtenissen en ontwikkelingen van personen die daarin een rol hebben gespeeld, het in kaart 
brengen en beschrijven van historische gebouwen en objecten, het organiseren van 
stadswandelingen, excursies en presentaties, en het publiceren van bevindingen en beschouwingen. 
Waar van toepassing brengt de HKIJ gevraagd en ongevraagd advies uit aan personen en instanties 
die betrokken zijn bij het cultuurbeleid in IJsselstein.  
 
Voor haar activiteiten steunt de HKIJ op een grote groep donateurs en binnen en buiten IJsselstein. 
Zij ontvangen o.m. iedere drie maanden het tijdschrift van de HKIJ en een nieuwsbrief met informatie 
over activiteiten van de Kring en over ontwikkelingen in IJsselstein op cultureel-historisch gebied.  
 
Alle werkzaamheden gericht op de realisering van de doelstellingen van de HKIJ worden gedaan door 
medewerkers op vrijwillige basis. In 2015 kon de HKIJ rekenen op in totaal zo’n twintig vrijwilligers. 
Zij verrichten hun activiteiten individueel of in groepsverband. Deze werkzaamheden omvatten o.m. 
het verrichten van onderzoek, het verzorgen van presentaties, het beschrijven van foto’s en ander 
beeldmateriaal, het organiseren en begeleiden van excursies en stadswandelingen, het schrijven en 
redigeren van publicaties en de vormgeving en invulling van de HKIJ-website en facebookpagina.  
  
De HKIJ heeft de Bovenwaag aan de Benschopperstraat 39 in IJsselstein als haar thuisbasis. Daar 
vinden de bijeenkomsten van de vrijwilligers plaats en is het secretariaat van de HKIJ gevestigd. Deze 
Bovenwaag is iedere dinsdagochtend (10.00 - 12.00 uur) en donderdagavond (20.00 - 21.30 uur) 
geopend voor de vrijwilligers en andere belangstellenden die kennis willen nemen van het werk van 
de HKIJ of de HKIJ kennis willen laten delen in hun vondsten en vragen. Daarnaast wordt de HKIJ 
minimaal 1x per week door personen van binnen en buiten IJsselstein via e-mail, telefoon of 
facebook benaderd met vragen, voornamelijk voor informatieverzoeken.    
 
Bestuur HKIJ 
De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de HKIJ als maatschappelijke organisatie berust 
bij het bestuur van de stichting. Het bestuur ontvangt hiervoor geen vergoeding. De samenstelling 
van het bestuur was in 2015 als volgt:  
Voorzitter: B. Rietveld.  
Secretaris: H. van den Boomgaard, per maart opgevolgd door T.A. van Dijk. 
Penningmeester: J.G. Klein.  
Daarnaast zijn drie personen algemeen lid: W.A.M. Faber, A.M.A.M. van Lexmond en A.J. Blokhuis, 
waarbij de twee laatstgenoemden zich voornamelijk bezig houden met (eventuele) juridische 
aangelegenheden. Algemeen lid H. van Dis is per maart gestopt met zijn werkzaamheden. 

http://www.hkij.nl/
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Thema’s 
De belangrijkste onderwerpen waar de HKIJ zich in 2015 mee heeft beziggehouden zijn:   
 
1. Beleidsplan; met behulp van de Sesam Academie is in het kader van het “Advies op Maat”-
prijsvraag/project van de provincie Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds, een beleidsplan 
opgesteld voor de periode 2016-2018. Dit beleidsplan is inmiddels vastgesteld en op de website 
geplaatst.  
 
2. Situatie aangaande de Benedenwaag; dit is een langlopend dossier waarbij het draait om de vraag 
wie, hoelang en op welke voorwaarden van de Benedenwaag gebruik mag maken. Partijen hierin zijn 
de gemeente IJsselstein, de HKIJ, Museum IJsselstein en Brasserie de Kloostertuin.  
 
3. Uitgave HKIJ-tijdschrift; er verschenen drie afleveringen van het tijdschrift Bijdragen tot de 
geschiedenis van IJsselstein – Stad en Land. Het dubbelnummer 147/148 met drie artikelen over het 
thema oorlog en IJsselstein; nr. 149 met een artikel over IJsselsteiners in de slag bij Waterloo en over 
de verloskunde; nr. 150 met een overzichtsartikel van de tentoonstelling in MIJ in het kader van 
veertig jaar HKIJ; en nr. 150bis met daarin een overzicht in drievoud van alle artikelen uit 150 
tijdschriftafleveringen.  
 
4. Digitalisering tijdschrift; alle afleveringen van het HKIJ-tijdschrift zijn gedigitaliseerd en 
afleveringen 1 t/m 125 zullen op de HKIJ-website worden geplaatst.  
 
5. Reis naar Zwolle; op vrijdag 4 september ging de traditionele HKIJ excursie naar Zwolle. Met 58 
deelnemers is een druk dagprogramma afgewerkt 
 
6. Monumentendag; op 12 september heeft de HKIJ de monumentendag 2015 georganiseerd. Over 
het thema ‘Kunst en Ambacht in IJsselstein’, de zoektocht  in de monumentale omgeving heeft 
voorzitter Bart Rietveld tijdens de opening in het oude stadhuis een presentatie gegeven. Voorts is 
een mobiele paneeltentoonstelling gepresenteerd die na Monumentendag nog een periode in 
Ewouds Gasthuis en Mariënstein hebben gestaan. Op monumentendag waren de belangrijkste 
IJsselsteinse monumenten geopend voor het publiek. 
 
7. Viering 40 jaar HKIJ; in 2015 is het veertig jaar geleden dat de HKIJ is opgericht. Dit is gevierd met 
een overzichtstentoonstelling in de periode 10 oktober - 6 december in Museum IJsselstein (MIJ) die 
door meer dan 1.800 mensen is bezocht. Het thema ‘Mijn IJsselstein bij Mij’, de eigentijdse 
geschiedenis en 40 jaar Historische Kring IJsselstein behelsde een overzicht van veertig jaar jonge 
IJsselsteinse geschiedenis. De uitbreiding van de wijken; een tijdskalender van gebeurtenissen met 
beeld; een portrettengalerij; de ‘heldendaden’ van de HKIJ; het ‘dia-avondje HKIJ’, een lees- en 
onderzoekstafel met kranten uit deze tijd; een IJsselsteinbibliotheek en de geschiedenis van de 
zenders en de wereldomroep kwamen aan de orde. De tentoonstelling is geopend door de net in het 
ambt zijnde burgemeester Patrick van Domburg en is in co-productie gemaakt met Museum 
IJsselstein. 
 
8. In december heeft de HKIJ de teksten en het beeldmateriaal verzorgd voor de 
‘tussententoonstelling’ in Museum IJsselstein ‘Van Voorstraat naar Schuttersgracht’. Hierin werden 
de geschiedenis en nieuwste ontwikkelingen geschetst van de bebouwing aan de Schuttersgracht in 
IJsselstein. 
 
9. In mei en juni zijn door de HKIJ vier avondwandelingen gehouden waarbij geïnteresseerden 
worden rondgeleid door de historische binnenstad van IJsselstein. 
      
 



Financieel  
De HKIJ is als ANBI-instelling voor inkomsten vrijwel geheel afhankelijk van donaties en giften. Verder 
zijn er inkomsten uit advertenties van het HKIJ-tijdschrift en incidentele schenkingen. Het aantal 
donateurs is in 2015 gedaald van 869 naar 841, een ontwikkeling die de vorige jaren ook al zichtbaar 
was. Van particuliere donateurs wordt een bijdrage verwacht van € 15 (buiten IJsselstein: € 20) per 
jaar. Aan bedrijven vraagt de HKIJ een iets hogere donatie, namelijk € 22,50 (buiten IJsselstein: € 
27,50) per jaar. Voornaamste uitgaven zijn de kosten die verbonden zijn met het maken van het HKIJ-
tijdschrift Bijdragen tot de geschiedenis van IJsselstein – Stad en Land. Eenmalige uitgaven zijn 
bijvoorbeeld de kosten die zijn gemaakt betreffende de viering van veertig jaar HKIJ.  
De HKIJ is voor toekomstige ontwikkelingen genoodzaakt middelen vrij te maken voor een aantal 
stelposten. Het gaat om diverse reserveringen aangaande de inventaris, apparatuur, software, 
herinrichting van de Bovenwaag, een tentoonstelling in MIJ in 2018, een boekuitgave, een cursus, de 
werving van donateurs, de beeldbank, de website, het digitaliseren van archiefmateriaal en voor 
onvoorziene uitgaven.  
 
 
 
Balans 2015     

     

debet/activa   credit/passiva  

     

Rekening   Rekening  

Inventaris € 0,00  Eigen vermogen € 16330,71 

Apparatuur € 0,00  Reservering inventaris € 5000,00 

Software € 0,00  Reservering apparatuur € 3000,00 

Kasboek € 0,00  Reservering software € 2000,00 

ING € 2284,88  Reservering herinrichting Bovenwaag € 5000,00 

ING Renterekening € 68398,73  Reservering tentoonstelling 2018 € 4000,00 

Te vorderen bankrente € 349,10  Reservering boekwerk PB € 5000,00 

Memoriaal € 126,41  Reservering cursus Oud-IJsselstein € 500,00 

Adverteerders € 825,00  Reservering werving donateurs € 2000,00 

   Reservering beeldbank € 5000,00 

   Reservering website € 5000,00 

   Reservering digitalisering € 10000,00 

   Reservering onvoorzien € 5000,00 

   PostNL € 0,00 

   Drukwerk € 1157,03 

     

     

   Resultaat € 2996,38 

     

     

Totaal € 71984,12  Totaal € 71984,12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Winst- en verliesrekening 2015     

     

Uitgaven   Inkomsten  

Gas / water / elektra / reiniging € 891,23  Donateurs IJsselstein € 9577,50 

Boodschappen / schoonmaakartikelen € 147,73  Donateurs buiten IJsselstein € 1625,00 

Onroerendezaakbelasting € 244,35  Donaties bedrijven IJsselstein € 1017,50 

Drukwerk tijdschriften € 6759,13  Donaties bedrijven buiten IJsselstein € 152,50 

Bezorgkosten tijdschriften € 570,52    

Diverse kosten tijdschriften € 165,00    

Website € 274,67    

Beeldbank € 0,00    

HKIJ-excursie -€ 144,50    

HKIJ 40 jaar € 1860,50  Verkopen tijdschriften / boeken € 549,80 

Diverse evenementen € 0,00  Diverse opbrengsten, o.a. giften € 75,27 

Donateursavonden, activiteiten € 54,00  Extra donaties € 1179,75 

Kantoorartikelen € 1420,17  Adverteerders € 2475,00 
Abonnementen / lidmaatschappen /  
boeken € 0,00  Ontvangen Bank-/girorente € 349,10 

Telefoon / internet € 522,40    

Representaties / attenties € 745,50    

Kamer van Koophandel € 0,00    

Bank- en girokosten € 367,93    

Verzekeringen € 126,41    

Afschrijving Inventaris € 0,00    

Afschrijving apparatuur € 0,00    

     

     

Totaal € 14005,04  Totaal € 17001,42 

     

     

Resultaat € 2996,38    

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur Stichting Historische Kring IJsselstein, mei 2016      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

 


