
VERSLAG OVER HET JAAR 2022
Een uitgave van Historische Vereniging Broek in Waterland.



VOORWOORD

Het verleden hangt als een sluier over het dorp. Broek is bekend door zijn monumentale architec-
tuur en ongekend grote charme. Het Havenrak zo glad als een spiegel omgeven door een stilte aan 
historische gebouwen. Het focuspunt van Broek is de kleinschaligheid en monumentaliteit. Deze 
identiteit behouden is het allerbelangrijkste dat de toekomst zal bepalen van het dorp en mede 
aan het landschap eromheen. 

Vlak bij Amsterdam ligt ons dorp in een serene rust. Zo is Broek aantrekkelijk gelegen in het open 
Waterland, tot op heden uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer en daarmee concurrerend 
met andere dorpen. Dit is hard nodig om inkomens aan te trekken die nodig zijn om de dure vaak 
houten monumenten die veelal nog slecht geïsoleerd zijn blijvend te onderhouden en zo het dorp 
in stand te houden. Als historische vereniging zetten we ons in voor het behoud van al het mooie 
van ons dorp. Ze draagt immers bij aan de sfeer die het leven meer dan de moeite waard maakt.

Allereerst willen we als bestuur een ode uitbrengen aan al deze belangeloze vrijwilligers. Ook dit  
jaar weer hebben veel vrijwilligers hun schouders gezet onder het belang van de Historische 
Vereniging Broek in Waterland. Het zijn er teveel om op te noemen maar zonder hen zou er weinig 
gebeuren. Ook dank aan de vele leden van onze vereniging die - zeker in deze dure tijd - ons trouw 
blijven steunen. Deze loyaliteit verplicht ons als bestuur nog meer.

Binnen het bestuur zijn ook veranderingen op til. Tijdens de vorige ALV heeft onze secretaris Frans 
Paul Abraham - een grote pijler in het bestuur - laten weten dat het zijn laatste jaar zou worden. 
Frans heeft 7 jaar lang het secretariaat gevoerd maar draait al vele jaren meer mee in onze 
Vereniging. Het is dan een hele toer om een volwaardige opvolger te vinden maar dat is zeker 
gelukt. Frans wordt opgevolgd door Willem Englebert die we in ons dorp allemaal kennen als een 
deskundige bestuurder. Ook zijn we erg verheugd met de komst van een nieuw inhoudelijk sterk lid 
in de persoon van Jet van den Biggelaar. Jet heeft geschiedenis gestudeerd en zal zich vanuit het 
bestuur richten op verdieping van de historische kennis van ons prachtige dorp. We zijn dan ook 
blij dat het gelukt is de komende periode met een sterk bestuur te kunnen voortzetten.     

Bij het bewaren en beschermen van het dorps- en landschapsschoon zal ook de komende tijd de 
aandacht uit blijven gaan naar het dorpsgezicht en de karakteristieke panden. Maar ook de delen 
van het dorp die door opvolgende generaties zijn en worden vormgegeven krijgen de nodige aan-
dacht. Dan juist worden we ons bewust waarom niet alleen de kerk of voormalige boerderijen op 
deze specifieke locatie staan. Ook de jongere uitbreidingen geven een bredere blik op de historie 
van ons dorp. Door het geheel in samenhang te beschouwen vanuit verleden en toekomst komt 
het perspectief van de gemeenschap naar boven. Iets dat we in ons Magazine ‘Oud Broek’ naar 
voren brengen.  

Om onze paradijselijke omgeving te beschermen tegen grootschalige ingrepen door woningbouw 
en in haar kielzog de infrastructuur die Waterland en Broek kunnen bedreigen zullen we ons be-
lang steeds meer in perspectief zetten met andere betrokkenen bij de bescherming van Waterland. 
Al met al is er een hoop te doen waarbij wij hopen op uw blijvende steun.

Piet van Mourik
Voorzitter Historische Vereniging Broek in Waterland 
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Op de cover: 
Tekening uit 1760 van C. Schoon.

Fotografie: Jan de Waal, Linda Feltkamp en bestuursleden 
• Redactie: Het bestuur • Druk: Speed-o-Print, Amsterdam

 • Vormgeving en opmaak: Studio Hans Mulder

Maandag 3 april - Broekerhuis aanvang 20.00 uur

Agenda 57e Algemene Ledenvergadering 2023

 Opening
 Mededelingen en ingekomen stukken
 Vaststelling notulen 56e jaarvergadering (18 april 2022)
 Jaarverslag 2022
 Financieel verslag 2022
 Verslag kascommissie (D. Posch en W. Englebert)
 Vaststellen begroting 2022
 Bestuurswijzigingen:
   - Aftredend F. Abraham  secretaris
   - Toetredend W. Englebert secretaris
   - Toetredend Mevr. Jet van den Biggelaar
Vaststellen begroting 2023
 Statutenwijzigingen 
Rondvraag
 Sluiting

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Pauze

Na de pauze zal emiritus prof. Friso de Zeeuw een inspirerende lezing geven 
over de komende ontwikkelingen op het gebied van woningbouw ,wegen 
en milieu in Waterland en wat de gevolgen kunnen zijn voor Broek.



BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

Bestuur
In het verenigingsjaar 2022 bestond het bestuur uit 
de volgende leden:

Piet van Mourik  voorzitter (sinds 2019) 
Jan Hoetmer algemeen bestuurslid (sinds 2013)
Jaap Wortel penningmeester (sinds 2018),  
 hiervoor voorzitter (sinds 2014)
Frans Abraham secretaris (sinds 2017)
Marieke van Dam communicatie (sinds 2021)

Piet van Mourik is vooral het gezicht naar buiten.

Jan Hoetmer volgt namens de vereniging voorkomende bouwplannen. Hij doet dat  
samen met het door ons voorgedragen lid van de Monumenten- en Welstandscommissie,  
Sjef Kwakman.

Jaap Wortel is penningmeester en tevens lid van de redactie van OudBroek.nl

Frans Abraham is het contactadres voor de vereniging  zowel per post als digitaal.

Onderstaande leden maken geen deel uit van het bestuur:
Emil Stöve organiseert de rondleidingen
Willem Englebert organiseert elk jaar een uitstapje (dit jaar naar Friesland).

Aagje Bruijn beheert de collectie en zorgt dat foto’s en artikelen gereed worden gemaakt 
voor publicatie op de website.

Sytze Boschma beheert de website geheugenvanbroekinwaterland.nl voor het collectie-
beheer.

Hanneke de Wit, Sytze Boschma, Aagje Bruijn, Hans Mulder en Jaap Wortel vormen de 
redactiecommissie van OudBroek.nl

Jan Visser onderhoudt de weidemolen.

Linda Feltkamp fotograaf.

Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2022 520 leden per 31 december was het aantal gegroeid tot 
525 leden.

De vereniging heeft een erelid, de heer J. Maars.

NOTULEN 56ste ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 op 11-04-2022

Plaats: Het Broekerhuis (aanwezig 25 leden + bestuur).

1. Opening 
De voorzitter Piet van Mourik opent de vergadering om 20.10 uur met een hartelijk welkom 
aan de aanwezigen vergadering zoals gebruikelijk in het Broekerhuis.

Voorafgaande aan deze vergadering is het gerestaureerde urinoir geopend. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris meldt dat een afmelding is ontvangen (Mevr. Van Gool). 

3. Vaststellen notulen 55ste jaarvergadering 
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2021
De vereniging telt thans 520 leden. .
Wij zijn nog steeds op zoek naar een architect voor de welstandscommissie die de Hr. Kwak-
man kan opvolgen op voordracht van de Historische vereniging.

5. Financieel verslag 2021    
De penningmeester Jaap Wortel licht het financieel verslag 2021 toe. Ondanks het nagenoeg 
stilvallen (door Corona) van de rondleidingen kon het jaar worden afgesloten met een  posi-
tief saldo.(€ 2.050)  Dit mede door o.a de bijdrage uit de de Rabo club-sponsor actie.  Voorts 
lagere uitgaven dan begroot op diverse posten.

• Financieel Verslag kascommissie (Jan van Eck en Willem Englebert ):
Willem Englebert  en Jan van Eck hebben de financiele stukken van de vereniging bekeken en 
beoordeeld. Zij zijn van oordeel dat de stukken prima in orde zijn. En verzoekt de vergadering  
de cijfers goed te keuren en de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid te ver-
lenen. De vergadering gaat akkoord.

• Samenstelling nieuwe kascommissie
Jan van Eck heeft drie jaar deel uitgemaakt van deze commissie en moet volgens reglement 
plaatsmaken voor een ander lid. Dirk Posch meldt zich voor de ontstane vacature aan.

6. Vaststellen begroting 2022
Jaap heeft voor 2022 de contributie ongewijzigd gelaten. Voor buitenleden geldt dat een 
groot gedeelte van hun contributie opgaat aan porto-kosten. Bij de eerst volgende verhoging 
zal de contributie voor buitenleden extra worden verhoogd.

7. Bestuursmededelingen
De naamswijziging van de vereniging kan door de notaris worden behandeld nadat de statu- 
ten eveneens zijn gewijzigd. En voldaan is aan  de Wet bestuurstoezicht.
Hiertoe is een bestuur gekozen voor 5 jaar bestaande uit D. Broeder en J.van Eck.
Frans geeft aan dat hij het plan heeft om het bestuur in April 2023 na 7 jaar te verlaten en zal  
nog aanblijven tot de eerst volgende ALV. 
Jan Hoetmer merkt op dat de weidemolen de voorjaarstormen niet heeft overleefd. De repa-
ratie kosten zijn aanzienlijk. Jan Visser heeft de kosten op ca. € 1.600 begroot.
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De Hr.Kleerebezem meldt spontaan een aanzienlijke bijdrage aan van € 1.000 waarna 
Dhr. Broeder en mevrouw xx ook ieder € 100 bijdragen.

8. Rondvraag
Mevr. Huizer (Dorpsraad) vraagt waarom door de Historische Vereniging geen reactie op hun 
uitnodiging om deel te nemen aan een werkgroep is vernomen. 
Secretaris meldt dat de inhoud van het persbericht nog niet bij alle bestuursleden bekend 
was en onder persoonlijke titel is verspreid.

Willem Englebert meldt dat het jaarlijkse uitje dit jaar (3de zaterdag september) naar 
Friesland zal gaan.

Sluiting
Om 20.50 sluit de voorzitter de vergadering. En biedt een consumptie aan.

Pauze

Lezing 
Na de pauze geeft dhr Korstman een boeiende lezing over o.a zijn vondsten uit de 17e en 18e 
eeuw in NoordHolland.
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MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2022: 

 Vereniging Oud Broek in Waterland 
Jaarverslag 2022: Bijdrage ir. Sjef Kwakman.

Inhoud
1 - Inleiding: Monumenten en Welstandscommissie Waterland (MWW)
2 - Plannen Broek in Waterland
3 - Adviezen MWW

1 - INLEIDING: MONUMENTEN- EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND
Als men gaat bouwen wordt er gekeken of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de wel- 
standscommissie. De eisen van de welstandscommissie staan opgeschreven in de welstands- 
nota Uiterlijk van bouwwerken 2018. De commissie zal beoordelen of het plan goed past in 
de bestaande omgeving.

Er wordt extra aandacht besteed aan panden of objecten met een monumentale status. Er 
is ook aandacht voor de locatie van het pand of object. Als dat in het beschermde stads- of 
dorpsgezicht valt krijgt het plan ook extra aandacht bij de commissie.

Tot 1 januari 2012 werden de plannen beoordeeld door de Commissie Stads- en Dorpsbeheer 
(CSDB).

De gemeente Waterland kent per 1 januari 2012 één adviescommissies voor monumenten en 
welstand, de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland (MWW). 

De rol van de MWW is om het college van de gemeente Waterland, op verzoek of uit eigen 
beweging, te adviseren over:
• de toepassing van voorschriften omtrent de welstand volgens de Woningwet;
• de toepassing van de Monumentenwet 1988 in zijn algemeenheid;
• de toepassing van de gemeentelijke monumentenzorg in zijn algemeenheid;
• andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beschermde stads- en dorps- 
  gezichten.

De commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van de architectuur, (steden)
bouw, monumentenzorg en welstand en bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de histo-
rische verenigingen uit de desbetreffende kernen.
Het college benoemt de leden van de commissie voor een periode van drie jaar. 

De heer ir. Sjef Kwakman, architect te Edam, is benoemd als burgerlid van de Monumenten- 
en Welstandscommissie Waterland, op voordracht vande Historische Vereniging Broek in 
Waterland. 

2 - PLANNEN BROEK IN WATERLAND: Adres en korte beschrijving van de werkzaamheden:

Atjehgouw 6: Realiseren bijbehorend bouwwerk.
Advisering 2022 0530
Welstandadvies: Niet akkoord tenzij

Broekermeerdijk 5: Slopen bestaande woning en realiseren nieuw woning met bijbehorende   
bebouwing.
Advisering 2022 0207
Welstandadvies: Aanhouden
Erfgoedadvies: Aanhouden

Advisering 2022 0221
Welstandadvies: Akkoord op hoofdlijnen
Erfgoedadvies: Akkoord op hoofdlijnen

Advisering 2022 0419
Welstandadvies: Akkoord
Erfgoedadvies: Akkoord

Broekermeerdijk 25a (BP): Realiseren twee dakkapellen in dakvlak straatgevel.
Advisering 2021 1227:
Welstandadvies 2021 1227: Niet akkoord, nader overleg
Erfgoedadvies 2022 0110: Niet akkoord, nader overleg

Advisering 2022 0110:
Welstandadvies 2022 0110: Niet akkoord tenzij
Erfgoedadvies 2022 0110: Niet akkoord tenzij.

Broekermeerdijk 27: Realiseren van een veestal.
Advisering 2022 0207
Welstandadvies: Niet akkoord tenzij
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C. Roelestraat 2: Uitbreiden woonhuis met bijbehorend bouwwerk.
Advisering 2022 0725
Welstandadvies: Niet akkoord, nader overleg

C. Roelestraat 26: Nokverlegging.
Advisering 2022 0419
Welstandadvies: Niet akkoord

Drs. J. van Disweg 2D: Plaatsen van een erfafscheiding
Advisering 2022 0808
Welstandadvies: Niet akkoord, tenzij

Drs. J. van Disweg 2F D: Verplaatsen bijbehorend bouwwerk.
Advisering 2022 0221
Welstandadvies: Akkoord

Dorpsstraat 15 (BP): Vergroten van een platte aanbouw en realiseren van een nieuw bijge-
bouw.
Advisering 2022 0419
Welstandadvies: Niet akkoord, tenzij
Erfgoedadvies: Niet akkoord, tenzij

Dorpsstraat 20 (RM): Wijzigen woonhuis met aanbouw. 2022 0530.
Advisering 2022 0530
Welstandadvies: Niet akkoord, nader overleg
Erfgoedadvies: Niet akkoord, nader overleg

Eilandweg 3: Wijzigen van een gemeentelijk monument.
Advisering 2022 0321
Welstandadvies: Akkoord op hoofdlijnen
Erfgoedadvies: Akkoord op hoofdlijnen

Advisering 2022 0419
Welstandadvies: Niet akkoord, tenzij
Erfgoedadvies: Niet akkoord, tenzij

De Erven 38a (BP): Wijzigen woonhuis met kaakberg.
Advisering 2022 0530
Welstandadvies: Aanhouden
Erfgoedadvies: Aanhouden

De Erven 38a (BP): Verplaatsen en herbouw woonhuis met kaakberg.
Advisering 2022 1212
Welstandadvies: Akkoord op hoofdlijnen
Erfgoedadvies: Akkoord op hoofdlijnen

Galggouw 8+10: Realiseren van een dubbel woonhuis.
Advisering 2022 0307
Welstandadvies: Akkoord op hoofdlijnen

Advisering 2022 0711
Welstandadvies: Niet akkoord tenzij

Hageweer 32: Uitbreiden woning, wijziging gevels en plaatsing dakkapel.
Advisering 2022 0307
Welstandadvies: Akkoord

Havenrak 21 (BP): Realiseren drie woningen in voormalige Klompenmakerij.
Advisering 2022 1114
Welstandadvies: Aanhouden

Heemweer 21: Plaatsing airco-unit met omkisting.
Advisering 2022 0905
Welstandadvies: Aanhouden

Advisering 2022 0919
Welstandadvies: Aanhouden

Hellingweg 17: Wijzigen entreepartij woonhuis.
Advisering 2022 0404
Welstandadvies: Aanhouden

Advisering 2022 0419
Welstandadvies: Akkoord

Molengouw 46: Realisering van een nieuwe woning.
Advisering 2022 0207
Welstandadvies: Aanhouden

Advisering 2022 0419
Welstandadvies: Akkoord op hoofdlijnen

Advisering 2022 1212
Welstandadvies: Akkoord

Nieuwland 16: Vernieuwen en vergroten dakkapel.
Advisering 2022 0725
Welstandadvies: Niet akkoord, tenzij

Nieuwland 33: Gezamenlijk verhogen van de dakconstructie en het plaatsen van dakkapellen 
op het voor- en achterdakvlak.
Advisering 2022 0207
Welstandadvies: Niet akkoord tenzij



Uitgaven

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Vergoeding kerk
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Beheer collectie
Website
Reservering computer/scanner
Reservering onderh. onroer. goed
Excursie
Folders, mailing
Onderhoud onr. zaken
Computer/printer
Onvoorzien
Rente bomenfonds
Batig saldo

Totaal

Begroting

€  230,00
€  100,00
€  600,00
€  50,00
€  180,00
€  200,00
€  3.000,00
€  850,00
€  0,00
€  200,00
€  1.000,00
€  100,00
€  100,00
€  1.500,00
€  p.m.
€ 250,00
€ 0,00
€ 0,00
€  400,00
€  0,00
€  340,00

€     9.100,00

Realisatie 2021

€  50,00
€  0,00
€ 399,15
€ 49,44
€ 177,77
€ 0,00
€  2.547,59
€  792,30
€  0,00
€  209,40
€  521,68
€  94,99
€  100,00
€  1.788,87
€  0,00
€  0,00
€  7.548,01
€ 0,00
€ 175,61
€  0,20
€  2.049,95

€  16.504,96

Realisatie 2022

€  175,00
€  40,00
€ 500,00
€ 49,44
€ 170,97
€ 0,00
€  3.033,76
€  837,32
€  0,00
€  50,00
€  0,00
€  138,82
€  100,00
€  3.187,63
€  3.142,37
€  30,25
€  1.816,63
€ 908,37
€ 0,00
€  0,42
€  2.204,02

€  16.385,00

Inkomsten

Contributies leden
Rondleidingen 
Verkoop artikelen
Clubactie RABO
Bijdrage restauratie weidemolen 
Excursie
Rente spaarrekening
Ontrekking aan reserve 
onr. zaken
Ontrekking aan reserve computer

Totaal

Begroting

€  7.600,00
€  800,00
€  0,00
€  0,00
€  0,00
 p.m.
€  0,00

€  0,00
€  0,00

€    8.400,00

Realisatie 2021

€  7.662,40
€  660,00
€  342,00
€  288,87
€  0,00
€  0,00
€  3,68

€  7.548,01
€  0,00

€  16.504,96

Realisatie 2022

€  7.435.25
€  670,00
€  150,00
€  255,13
€  1.432.50
€  3.705,00
€  11,02

€  1.817.73
€  908.37

€  16.385,00

FINANCIEEL OVERZICHT 2022    
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Noordmeer 2 (BP): Geheel vervangen van een stolpboerderij.
Advisering 2022 0404
Welstandadvies: Aanhouden
Erfgoedadvies: Aanhouden

Advisering 2022 1227
Welstandadvies: Aanhouden
Erfgoedadvies: Aanhouden

Parallelweg 3: Uitbreiden van een horecapand en het realiseren van een kleinschalig 
toeristisch overnachten.
Advisering 2022 0627
Welstandadvies: Niet akkoord, nader overleg
Erfgoedadvies: Niet akkoord, nader overleg

Roomeinde 5 (BP): Vergroten van het woonhuis.
Advisering 2021 0125
Welstandadvies: Akkoord op hoofdlijnen
Erfgoedadvies: Akkoord op hoofdlijnen

Advisering 2022 0808
Welstandadvies: Akkoord
Erfgoedadvies: Akkoord

Veendergouw 25: Plaatsing van een dakkapel.
Advisering 2022 0221
Welstandadvies: Niet akkoord tenzij

Woudweeren 6 WS: Realiseren van een woonark.
Advisering 2022 0207
Welstandadvies: Akkoord

Woudweeren 6 WS: Slopen bestaande en realiseren twee nieuwe bijbehorende bouwwerken.
Advisering 2022 0419
Welstandadvies: Niet akkoord tenzij

Zuideinde 6 (RM): Verbouwen en vergroten van de 
woning en realiseren van een bijgebouw voor KTO.
Advisering 2021 1227
Welstandadvies: Aanhouden
Erfgoedadvies: Aanhouden

Advisering 2022 0124:
Welstandadvies: Akkoord
Erfgoedadvies: Akkoord

GM = Gemeentelijk Monument     RM = Rijksmonument     BP = Beeldbepalend pand

TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT 2022

Clubactie  RABObank
De clubsupport actie van de Rabobank heeft € 255,13 opgeleverd. We zijn blij dat de Rabo-
bank elk jaar deze actie organiseert.

Zuideinde 6.



13

BALANS PER 31-12-2022

Inkomsten

ACTIVA
Rekening courant NL44RABO
Spaarrekening NL02RABO
Spaarrekening NL76RABO
Tentoonstellingsmateriaal
(on)roerende zaken

Totaal

€  1.038,38
€  35.410,60
€  1.359,66
€  1,00
€ 1,00

€ 37.810,64 

Uitgaven

PASIVA
Continuïteitsreserve
Bomenfonds
Reserve (on)roerende zaken
Reserve computer/scanner
Nog te ontvangen facturen

Totaal

€  27.593,61
€  1.959,66
€  7.865,74
€  391,63
€  0,00

€ 37.810,64
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Toelichting begroting 2023

Contributies
Op basis van de gerealiseerde opbrengst aan contributies is de raming ten opzichte van vorig 
jaar verhoogd met € 200 tot € 7.600.

De verzendkosten van OudBroek.nl aan de leden die verder weg wonen, stijgen al een aantal 
jaren. Per publicatie zijn drie postzegels nodig van € 0,96. Per jaar kost deze verzending per 
buitenlid derhalve 12x € 0,96, ofwel € 11,52. Voor buitenleden is de contributie € 5 meer dan 
voor de leden waar de publicatie door vrijwilligers wordt rond bezorgd. We hechten sterk aan 
de trouwe leden  die verder weg wonen. 

De begroting is elk jaar met enig passen en meten sluitend te krijgen. Ook voor 2022 is het 
gelukt om ondanks de lagere opbrengst voor rondleidingen een sluitende begroting te krij-
gen. Door een zorgvuldig financieel beheer is er elk jaar toch een positief saldo gerealiseerd. 
Voor 2021 bedroeg dat € 2.049,95. Gezien dat positieve resultaat ziet het bestuur geen reden 
om de contributie te verhogen. Mocht er in de toekomst een verhoging van de contributie 
onvermijdelijk zijn, dan zullen we voorstellen de contributie voor buitenleden meer te verho-
gen dan die voor de leden waar de publicatie wordt bezorgd door vrijwilligers.

Rondleidingen
In 2018 is een opbrengst van € 1.939 gerealiseerd, en in 2019 € 1.700. In 2020 en 2021 was 
de opbrengst uit rondleidingen door corona slechts € 420 respectievelijk € 660. Ook dit jaar 
verwachten we nog aanzienlijk minder rondleidingen. Voorzichtigheidshalve ramen we € 800.

Representatie
In lijn met de in de afgelopen jaren gerealiseerde uitgaven is de raming verlaagd naar € 400.

Onvoorzien 
In de afgelopen jaren waren er geen onvoorziene uitgaven. De raming is zodanig verlaagd 
dat de begroting sluit.

BEGROTING 2023 

Inkomsten

Contributies leden
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie
Onttrekking reserves

Totaal

€  7.600,00
€  800,00
€  0,00
€  0,00
€  0,00

€    8.400,00 

Uitgaven

Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Vergoeding kerk
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Beheer collectie
Website
Reservering computer & scanner
Reservering onroerende zaken
Excursie 
Folders, mailing
Onvoorzien
Batig saldo

 Totaal

€  230,00
€  100,00
€  400,00
€  50,00
€  180,00
€  200,00
€  3.000,00
€  850,00
€  0,00
€  200,00
€  1.000,00
€  100,00
€  100,00
€  1.500,00
€  0,00
€  250,00
€  240,00
€  0,00

€     8.400,00

Weidemolen
Een bijzondere post vormt de bijdragen die leden spontaan hebben gegeven voor de restau-
ratie van de weidemolen. De spontane actie op de jaarvergadering heeft uiteindelijk 
€ 1.432,50 opgeleverd. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve onroerende zaken.

Onttrekking Reserve Onroerende zaken
De kosten van de restauratie van de weidemolen ( € 1.482,99 ), de kosten van het urinoir 
( € 279,79 ) en het eendenhuisje ( € 53,85 ) zijn ten laste van de reserve onroerende zaken 
gebracht. 

Lidmaatschappen
Lidmaatschappen betreft ZCBS ( € 50), Heemschut ( €75) en SPW (€ 50).

Representatie
Representatie is het jaarlijks presentje aan alle vrijwilligers.

Computer/printer
Dit jaar is een nieuwe laptop en een printer aangeschaft. Deze kosten ( € 908,37 ) worden ten 
laste van de reserve computer gebracht. 

Reserveringen
De toevoeging aan de reserve onroerende zaken is het vaste bedrag ( € 1.500 ), de donaties 
voor de weidemolen ( € 1.432,50 ) en de clubsupport actie ( 255,13) 

Batig saldo
Het voordelig saldo valt € 1.864 hoger uit dan begroot. Het belangrijkste verschil wordt 
verklaard doordat er in 2022 niets is uitgegeven voor de collectie. Dit levert een voordeel op 
van € 1.000. Een tweede post is het positieve saldo van het uitje van € 563. Een derde post is 
onvoorzien. Hier is niets op uitgegeven wat een voordeel van € 400 oplevert.
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TOELICHTING OP DE BALANS per 31-12-2022
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is het vrij beschikbare kapitaal van de vereniging. 

Bomenfonds
Het bomenfonds is het bedrag dat de vereniging in het verleden gekregen heeft met als 
specifieke bestemming bomen. 

Reserve Onroerende zaken
De reserve onroerende zaken is ingesteld om de lasten gelijkmatig te spreiden over de jaren. 
In 2021 is het urinoir ingrijpend gerestaureerd. Dit jaar was restauratie van de weidemolen 
nodig na de februaristorm. Voor 2023 verwachten we groot onderhoud aan het eendenhuisje.   

Onze digitale collectie is afgelopen jaar met ruim 400 nieuwe foto’s met bijbehorende be-
schrijvingen uitgebreid. Het aantal bezoekers is ten opzichte van vorig jaar wat afgenomen. 

Zie het tabelletje hiernaast. 
We denken dat veel bezoekers 
inmiddels wel weten wat onze 
website te bieden heeft en kijken 
dan wat minder frequent.

ONS COLLECTIEBEHEERSYSTEEM/ ZCBS–ZIJPER COLLECTIE BEHEER SYSTEEM

Leuk te vermelden is dat het systeem waar onze vereniging gebruik van maakt inmiddels 
door 135 instellingen in gebruik is genomen.
ZCBS kan met recht gerekend worden tot de groep van de 5-6 grootste en meest gebruikte 
professionele collectie registratie/beheer systemen in Nederland (en België).
Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid kan het zelfs tot een van de beste gerekend
worden. Daarnaast blinkt het uit in praktische en unieke mogelijkheden. En dat bij een gratis 
softwarepakket! Een pluim dus voor de ontwikkelaar van ZCBS, de heer Gerard van Nes te 
Schagerbrug.

In 2022 zijn 13 nieuwe instellingen toegevoegd; deze zijn:
130 : Streekmuseum Reeuwijk (ZH)
131 : Historische Vereniging Appelscha (FR)
132 : Stichting Hedels Historie (GE)
133 : Westfries Genootschap, Stichting Projector (NH)
134 : Museum it Tsiispakhûs, Wommels (FR)
135 : Rolder Historisch Gezelschap (DR)
136 : Heemkundekring De Lange Vonder, Beek en Donk (NB)
137 : Oudheidkundige Vereniging Zuwent (G
138 : Museum Valse Kunst, Vledder (DR)
139 : Stichting Burgerweeshuis Haarlem (NH)
140 : Erfgoedstichting Den Hout (NB)
141 : Heemkundekring De Wojstap te Heeswijk-Dinther (NB)
142 : Leiderdorp Museum (ZH)

Ons systeem voor historische krantenartikelen over Broek en zijn inwoners staat ook altijd 
nog in de belangstelling; gemiddeld 15 bezoekers per dag. Het is de moeite waard om ook 
die website eens te bezoeken; dat kan eenvoudig via het menu van  de website 
www.oudbroek.nl  Wat stond er bijvoorbeeld 100 jaar geleden in de kranten?

Jaar

2021

2022

Bezoekers

4.896

4.123

Bekeken objecten

32.037

20.195

Terugblik op een mooi wandeljaar 2022
Vanaf 18 februari 2022 konden wij gelukkig weer zonder beperkingen wandelingen door 
Broek in Waterland organiseren. Frans Abraham, Willem Englebert en Emil Stöve hebben 
gedurende het jaar in totaal tien wandelingen mogen verzorgen. Een teleurstellend aantal 
dat wel. Wij hebben echter goede hoop, dat met wat meer publiciteit het aantal wandelingen 
in 2023 zal toenemen. 

Fijn te horen is, dat de wandelingen die wij hebben 
mogen verzorgen zeer enthousiast zijn ontvan-
gen. Bezoekers blijken telkens weer aangenaam 
verrast door wat Broek in Waterland aan histo-
rische schoonheid heeft te bieden en de betekenis 
daarachter. Daarbij help het, dat een groot deel van 
het jaar de Nederlands Hervormde Kerk toeganke- 
lijk is voor bezoek en tegelijkertijd de mogelijkheid 
biedt daar iets te eten en te drinken; een toplocatie 
om de wandelingen te starten en te eindigen. 

Aardig om hierbij te vermelden is, dat er tijdens de wandelingen soms inwoners spontaan 
informatie aanreiken, waar de gidsen geen weet van hebben. Een even welkome als waarde-

COLLECTIE 2022

Uitbreiding van de collectie

In 2022 zijn wederom een aantal items geschonken of in bruikleen gegeven voor onze col-
lectie.

Schenking
Mw. Oosterbaan  40 foto’s
Jochem Kroes 2 exemplaren Het dorp van Neeltje Pater
W.D.T.D. Wiarda Stukken 40 jarig bestaan van onze vereniging
Familie Kwakman Schilderij Paula Thies en foto’s Leeteinde 4-6
Linda Feltkamp Foto’s urinoir
Van Riel 7 foto’s van de watersnood 1916
Jan Leegwater Oude foto’s en krantenartikelen
John Hameleers Negatieven van de restauratie van de Kerk in jaren 80
Mw Van de Waarde-Groot Foto’s familie Groot
Pieter Tolk Prent Havenrak
Anneke de Haan-Wiedemeijer Veel foto’s
Ver. Oud Monnickendam Kaart Waterland
Aagje Bruijn Foto’s

Bruikleen
Dirk Posch 2 foto’s plus een aanttal foto’s
Henny Kouwenoord-de Reus 3 groepsfoto’s
Adry Beunder Veel foto’s SDOB, krantenartikelen en een oud familiealbum
Nel van Vuure Bibliotheek
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volle toevoeging voor ons gidsen. Een mooi voorbeeld was o.a. de gloedvolle uitleg van Jan 
Viergever over de betekenis van de levensboom boven de voordeur van zijn woning aan het 
Leeteinde. 

Vermeldenswaardig is ook, dat in 2022 weer voorzichtig is gestart met het organiseren van 
wandelingen tijdens de Open Monumenten Dagen. Onder leiding van een gids konden 

bezoekers naast de Nederlands Hervormde Kerk 
ook een kijkje nemen in het pand van de Vereniging 
Hendrick de Keyser aan het Leeteinde, het Broeker 
Huis eveneens aan het Leeteinde en de Theekoepel 
aan De Erven. Ria en Toon Baltussen, Roderik van 
Montfrans, Jeppe van Rijssel, Marieke Kuen en Wout 
Jesse bedankt voor jullie enthousiaste medewer-
king aan deze voorzichtige herstart. Het ligt zeker in 
de bedoeling hier in 2023 een vervolg aan te geven 
met nog meer locaties.

Kortom, De Historische Vereniging Broek in Water-
land kan met gepaste tevredenheid terugkijken op 
een mooi wandeljaar door Broek in Waterland en 

hoopt in 2023 weer veel geïnteresseerden te mogen ontvangen voor een wandeling door ons 
prachtige dorp. 

Gewoon een keer doen die wandeling door Broek in Waterland!  
Reserveren: 06 - 13585891 b.g.g. 020 - 4031734


