VERSLAG OVER HET JAAR 2016

Op de cover:
Het Havenrak tijdens de watersnoodramp.

INLEIDING
Na het jubileumjaar in 2015 hebben we allesbehalve stil gezeten. Het jaar 2016 stond in het teken
van de herdenking van de watersnood in 1916. In de hele regio is daar aandacht aan besteed. Eind
2015 is ons boekje verschenen en aan alle leden verstuurd. Van eind april tot begin augustus zijn
er in de kerk drie tentoonstellingen geweest over de watersnood. De tentoonstellingen bevatten
krantenberichten uit die tijd en vele foto’s. Het bleek een aansprekende combinatie. Aansluitend
was er een tentoonstelling uit de door Peter Spier geschonken collectie van zijn tekeningen.
Dit keer vooral tekeningen van plaatsen uit de nabije omgeving. Wij zijn het kerkbestuur zeer
erkentelijk voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor de tentoonstellingen. Een woord
van dank is ook op zijn plaats aan Cees Oud die ons altijd met raad en daad terzijde staat bij het
inrichten van de tentoonstelling.
Atsie Drijver en Aagje Bruijn hebben naast het werk aan de tentoonstellingen ook weer veel tijd
en energie gestoken in de collectie. Het aantal items dat door Sytze Boschma op de website wordt
geplaatst, groeit gestaag. Er staan inmiddels 4.200 krantenartikelen op de website. De meeste
artikelen zijn van voor 1910. En daarnaast staan er ruim 5.500 andere objecten op de site. Dit zijn
meestal foto’s of ansichtkaarten.
De publicatie op de site leidt er toe dat veel mensen documenten, foto’s en ansichtkaarten schenken of in bruikleen geven aan onze vereniging. Dit geeft ons weer de mogelijkheid meer items op
de website te plaatsen. Leuk om te weten is dat er leden zijn die bijhouden wat er nieuw wordt
gepubliceerd op de site. En zij controleren dan of de bijschriften en/of namen correct zijn. Wij zijn
blij met deze betrokkenheid van onze leden.
Het reisje naar Den Haag en Leiden mag ook niet onvermeld blijven. Jan Maars had een zo
aantrekkelijk programma gemaakt dat een groot aantal mensen moest worden teleurgesteld.
De gelukkigen die het reisje konden meemaken waren zeer enthousiast. Hulde aan Jan Maars en
wij spreken ongetwijfeld namens veel leden als wij de hoop uitspreken dat hij nog vele reisjes kan
organiseren.
Dankzij onze penningmeester Hillie Honingh is het verenigingsjaar ook financieel succesvol afgesloten met een positief saldo van ruim € 2.300. Dat saldo is toegevoegd aan de reserves. Het
beheer van het eendenhuisje in het Havenrak was weer in de vertrouwde handen van Jan Hoetmer. Hij zorgt er voor dat het in de winter wordt opgeknapt, in de lente in het Havenrak wordt
geplaatst en in het najaar weer tijdig op het droge wordt gelegd. Ten slotte een woord van dank
aan de vele vrijwilligers die zich op vele manieren inzetten voor onze vereniging.
Jaap Wortel
Voorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland

Fotografie: Jan de Waal, Nico Merkelijn, Ria Houweling en bestuursleden
van Oud Broek • Redactie: Het bestuur • Druk: Speed-o-Print, Amsterdam
• Vormgeving en opmaak: Studio Hans Mulder
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BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

NOTULEN 50e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Bestuur
In het verenigingsjaar 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden:

1. Opening
De voorzitter Jaap Wortel heet alle aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere datum
en plek voor de 50e jaarvergadering. Bericht van verhindering ontvangen van Hanneke de
Wit, Willem Wiarda en Hillebrand Kuypers.
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar met het 50-jarig bestaan van de vereniging en
de uitgave van zelfs 2 boeken. Allereerst Het Broekerboek ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan.
Onze penningmeester, Hillie Honingh, heeft alle inkomsten en uitgaven zorgvuldig geboekt.
We kunnen u vertellen dat alle uitgaven zijn verwerkt in het jaar 2015 dat desondanks met
een klein positief resultaat wordt afgesloten.
De voorzitter staat uitvoerig stil bij de bijdragen die de vele vrijwilligers hebben geleverd.
De club onder leiding van Jan Maars die de vele rondleidingen verzorgt. Jan Visser en Jan
Hoetmer die de weidemolen en het eendenhuisje onderhouden. Aagje Bruijn, Atsie Drijver
en Sytze Bosma die de collectie bijhouden en toegankelijk maken via internet. Dat heeft
geleid tot 13.000 bezoekers op jaarbasis op onze site. Aagje en Atsie die nu al enkele jaren
tentoonstellingen in de kerk organiseren. De redactie onder leiding van Hanneke de Wit die
de publicatie van OudBroek.nl verzorgen. Een bijzonder woord van dank voor Cees Oud die
altijd voor ons klaar staat.
Zonder deze vrijwilligers zou de vereniging de vele activiteiten niet kunnen ontplooien.

Jaap Wortel
Atsie Drijver
Hillie Honingh
Jan Hoetmer
Jan Maars

voorzitter (sinds 2014)
secretaris (sinds 2008)
penningmeester (sinds 2012)
algemeen bestuurslid (sinds 2013)
algemeen bestuurslid (sinds 2005)

Jaap Wortel is breed inzetbaar en vooral het gezicht naar buiten. Tevens is hij lid van de
redactiecommissie van OudBroek.nl
Atsie Drijver is het contactadres voor de vereniging, zowel per post als digitaal. Verder
beheert zij samen met Aagje Bruijn de collectie en verzorgt zij rondleidingen. Ook is zij lid van
de redactiecommissie van OudBroek.nl
Hillie Honingh is penningmeester.
Jan Hoetmer volgt namens de Vereniging Oud Broek in Waterland nauwgezet voorkomende
bouwplannen. Hij doet dat samen met onze vertegenwoordiger in de Monumenten- en Welstandscommissie Sjef Kwakman.
Jan Maars houdt zich vooral bezig met de rondleidingen door het dorp. En hij heeft het
bezoek aan Den Haag en Leiden verzorgt.
Sytze Boschma (geen lid van het bestuur) beheert de website geheugenvanbroekinwaterland.nl voor het collectiebeheer. Te samen met de deelnemers aan het ZCBS (Zijper Collectie
Beheer Systeem) beheren en verbeteren zij voortdurend het systeem. Verder heeft hij het
zoekprogramma ontwikkelt waarmee de krantenartikelen uit de Koninklijke Bibliotheek die
op onze site zijn gezet, kunnen worden bekeken.

Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2016 478 leden.
Van 10 leden hebben wij afscheid moeten nemen door opzegging of overlijden.
12 nieuwe leden meldden zich aan. De vereniging telde op 31 december 2016 480 leden,
waarvan 385 woonachtig in Broek in Waterland.
De vereniging heeft twee ereleden, de heer J.W. Niemeijer en de heer J.P. Mars.
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2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen
3. Vaststellen notulen 49e jaarvergadering (13 april 2015)
Vastgesteld.
4. Jaarverslag 2015
N.a.v. het ingediende bezwaar tegen afbreken molenstomp Belmermeer is afgewezen. De
gemeente lijkt toch een kans te zien tot behoud.
5. Financieel verslag 2015
Op 9 april is bij mij de kas gecontroleerd. Door de leden Ilonka Creighton en Jaap Blakborn.
Het was een moeilijk jaar dat 2015 qua administratie. Voor mij en ook voor Jaap en Ilonka.
Ik had een heleboel overzichten gemaakt om het voor mij zelf duidelijk te hebben dat het
klopte. En het klopte ook.
Maar voor de leden van de kascontrolecommissie was het niet zo eenvoudig. Er was natuurlijk ook heel veel gebeurd in de laatste tijd. Twee boeken zijn er gepubliceerd. Daar komt
heel veel bij kijken. Niet alleen voor de schrijvers maar ook voor de secretaris en de penningmeester. En alle andere mensen die zich er mee hebben bemoeid.
Wat ik meekreeg van de controleurs was dat het resultaat eigenlijk iets beter was dan wat er
nu staat. Maar dat blijft zo want we hebben geen overlopende posten. Dus als er een nota te
laat wordt ingediend bijvoorbeeld dan komt die nota ten laste van het volgende jaar.
Waar het om ging was de ontvangen rente. Die komt niet ten gunste van het resultaat. Het
staat wel in het vermogen. Dat gaat zo omdat het financieel overzicht gemaakt wordt van de
lopende rekening en niet van de spaarrekening. Dus daar hebben ze en punt.
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En dat de voorraad boeken nog genoemd moet worden. Wanneer die verkocht worden komt
de opbrengst ten gunste van dat jaar van verkoop.
Van de duizend Broeker Boeken waren er nog 89 over, welke in de kerk aanwezig zijn voor de
verkoop.
En van het watersnoodboekje zijn er nog 462 aanwezig. Dit alles op 31 december 2015.
• Verslag kascommissie
Jaap Blakborn en Ilonka Creighton hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Zij
stellen de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De
vergadering stemt hiermee in.
• Samenstelling nieuwe kascommissie
Jaap hartelijk dank voor de werkzaamheden. Je bent 2 keer geweest er moet iemand anders
in jouw plaats komen. Ilonka ook bedankt, je mag nog een jaartje door. Frans Abraham meldt
zich aan als nieuw kascommissielid, daarvoor dank.
6. Vaststellen begroting 2015
Jaap Blakborn merkt op dat de porti in 2015 aanzienlijk hoger waren dan in 2014. Moet de
contributie voor de buitenleden niet omhoog?
De hoge portokosten werden vnl. veroorzaakt door het jubileum en uitgave Het Broekerboek.
Er worden besloten de begroting ongewijzigd vast te stellen.
7. Bestuurswijzigingen
Onze penningmeester Hillie Honingh is aftredend en herkiesbaar.
Hillie Honingh wordt unaniem herkozen.
8. Overige mededelingen van het bestuur
Jan Maars kondigt de excursie naar Leiden en Den Haag aan met een promotiepraatje.
De leden begroeten de excursie enthousiast.
9. Rondvraag
• Jaap Blakborn: Waar is het overgebleven geld van het herstelfonds Belmermeermolen
gebleven?
Atsie: De heren Nierop sr., Broeder sr. en te Boekhorst sr. hebben dat aan onze vereniging
geschonken. Onze voorgangers hebben dat aan de algemene reserve toegevoegd en niet
apart benoemd.
• Jaap Blakborn: Is de vereniging in kennis gesteld van de plannen voor de Onderdoorgang van de
N247 en bemoeit zij zich daarmee?
De vereniging is door de Dorpsraad bijgepraat over de plannen en heeft daar positief op
gereageerd. Verder laat zij de acties over aan de Dorpsraad, die daar zeer goed in is.
Jaap meldt nog dat de Commissie Verkeer van de provincie op 9 mei een hele avond gaat
besteden aan de Onderdoorgang in het Provinciehuis te Haarlem.
• Jaap Blakborn: Water in en om Broek in Waterland is het grootste monument dat we bezitten.
Na WOB verzoeken, door Jaap, binnen het Beschermd Dorpsgezicht naar illegale palen vooral in
het Havenrak en dat zijn er genoeg, vraagt hij zich af of Oud Broek daarmee bezig is.
De Dorpsraad is daar mee bezig. Over 2 jaar moet er een nieuw bestemmingsplan zijn en eind
dit jaar wordt daarmee begonnen. Daar past bestrijding van illegale palen ook in.
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• Roel Kingma: bemoeit Oud Broek zich met het eventueel opknappen van het Oorlogsmonument?
De vereniging bemoeit zich hier niet mee, de school heeft het monument geadopteerd.
Kees Oud weet meer: Tussen nu en 4 jaar moet de fundering van de toren worden aangepakt
(de toren hangt uit het lood) en volgens de afd. Gebouwen van de gemeente, wordt er dan
ook een oplossing gezocht voor het monument.
10. Sluiting van de 50e jaarvergadering
Nadat niemand meer iets aan de orde stelt, sluit de voorzitter de vergadering.

MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2014:
Als men gaat bouwen wordt er gekeken of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de
welstandscommissie. De eisen van de welstandscommissie staan opgeschreven in de
welstandsnota. 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 adviescommissie 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
dorpsgezichten.
De commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van de architectuur, (steden)
bouw, monumentenzorg en welstand en bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de
historische 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 per 15 juli 2013 voor de duur van drie jaar
benoemd als burgerlid van de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland, namens
Vereniging Oud Broek in Waterland.
PLANNEN BROEK IN WATERLAND EN ADVIEZEN
Belmermeer 4: Realiseren van een gemaal
Advies: Akkoord
Binnenweeren 2: Realiseren van een dakopbouw
Advies: Akkoord
Broekermeerdijk 4 WS: Realiseren van een nieuwe woonark
Advies: Akkoord
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Broekermeerdijk 23 WS: Realiseren van een nieuwe woonark
Advies: Akkoord
Broekermeerdijk 25a (BP): Bouwen van een uitbouw met schilddak
Advies: Niet akkoord, naderoverleg
Cornelus Roelestraat 28: Plaatsen van een dakkapel in de voorgevel en achtergevel van het
woonhuis
Advies: Akkoord tenzij aan gestelde voorwaarde wordt voldaan
Cornelus Roelestraat 34: Uitbreiden van de woning en het plaatsen van een berging
Advies: Akkoord op hoofdlijnen
De Erven 1 (RM): Verbouwen van een woonhuis monument
Advies: Niet akkoord tenzij aan gestelde voorwaarde wordt voldaan
Mon. Advies: Niet akkoord tenzij aan gestelde voorwaarde wordt voldaan
De Erven 18 (BP): Realiseren van een aanbouw en het plaatsen van dakramen
Advies: Niet akkoord tenzij aan gestelde voorwaarde wordt voldaan
De Erven 20: Verbouwen berging tot atelier en verblijfsruimte
Advies: Akkoord op hoofdlijnen
De Erven 22 (RM): Plaatsen van een zonnecollector op een niet monumentale aanbouw
Advies: Niet akkoord tenzij aan gestelde voorwaarde wordt voldaan
Mon. Advies: Niet akkoord tenzij aan gestelde voorwaarde wordt voldaan
Drs. J. van Disweg 4: Verbouwen van een groepsaccomodatie in 3 wooneenheden en het
aanleggen van 3 woonkavels met benodigde toegangswegen
Advies: Niet akkoord, naderoverleg
Havenrak 13: Restaureren van een schuur bij een woonhuis (Rijksmonument)
Advies: Akkoord
Havenrak 13-17 (RM): Wijziging kleurstelling van een woning (Rijksmonument)
Advies: Akkoord
Mon. Advies: Akkoord
Keerngouw 1: Bouwen van twee schuren
Advies: Akkoord
Mon. Advies: Akkoord
Kerkplein 6 (RM): Verbouwen van een berging en het realiseren van een nieuwe berging
Advies: Akkoord
Mon. Advies: Akkoord
Kerkplein 13 (RM): Funderingsherstel van de fundering van de toren van de NH-Kerk
Advies: Akkoord
Mon. Advies: Akkoord
Laan 22-24: Restaureren van de gevel en het inpandig verbouwen
Advies: Niet akkoord tenzij aan de voorwaarde wordt voldaan
Mon. Advies: Niet akkoord tenzij aan de voorwaarde wordt voldaan
Leeteinde 24: Uitbreiden van de woning
Advies: Akkoord op hoofdlijnen
Mon. Advies: Akkoord op hoofdlijnen
Roomeinde 11 (RM): Inpandig wijzigen van een rijksmonument
Advies: Aanhouden
Mon. Advies: Aanhouden
Roomeinde 15A: Oprichten van een bijgebouw
Advies: Akkoord
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Mon. Advies: Akkoord
Roomeinde 17 (BP): Restaureren van een woning
Advies: Akkoord
Mon. Advies: Akkoord
Roomeinde 17 (BP): Restaureren van een woning
Advies: Niet akkoord tenzij aan gestelde voorwaarde wordt voldaan
Roomeinde 17-17A: Verbouw pand naar 2 woningen en 1 nieuwbouw woning
Advies: Akkoord
Mon. Advies: Akkoord
Roomeinde 32A: Bouwen van een uitbouw en het uitbreiden van de 1e verdieping
Advies: Akkoord op hoofdlijnen
Trambaan 1: Bouwen van een uitbouw
Advies: Akkoord, Niet akkoord tenzij aan bepaalde suggesties wordt voldaan
Veenderijgouw 28: Plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak
Advies: Akkoord
Veenderijgouw 30: Plaatsen van dakkapellen in het voor- en achterdakvlak
Advies: Niet akkoord
Veenderijgouw 42: Plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak
Advies: Akkoord
Verdeek 4: Slopen van de bestaande tussenwoning en bestaande berging en het nieuw
bouwen van een woning en berging
Advies: Akkoord
Woudweeren 9 WS: Bouwen van een nieuwe woonark
Advies: Akkoord
Woudweeren 10 WS: Realiseren van een nieuwe woonark
Advies: Niet akkoord tenzij aan gestelde voorwaarde wordt voldaan
Zuideinde 11: Bouwen van een aanbouw aan de woning
Advies: Akkoord op hoofdlijnen
Zuideinde 20A: Slopen loods en nieuwbouw 3 woningen
Advies: Akkoord op hoofdlijnen
RM = Rijksmonument
BP = Beeldbepalend pand
Het veranderde aanzicht
van Broek In Waterland
De grootse verandering in
de oude kern van het dorp
is de afgeronde renovatie
van het pand aan het
Havenrak 13-17.
Het pand waar al jaren
geen onderhoud meer
was gepleegd is door de
nieuwe eigenaar volledig
gerenoveerd. Het resultaat
mag er zijn: het dorp is een
Havenrak 13-17 voorheen
prachtig pand rijker.

Bijdrage ir. Sjef Kwakman

Havenrak 13-17 nu
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€ 1.954,56
Eindsaldo
€ 27.585,51
Eindsaldo
€ 2.368,59
132,70
€
€ 1.618,33
Saldo

2016
2015

€ 27.873,03
€ 27.740,33

€ 15.310,75
€ 12.942,16

Spaarrek. begin
€
Storting eigen rek. €
Rente 2015
€

19.467,76
8.000,00
117,75

Bomenfonds begin € 1.945,32
Rente 2015
€
9,24

€ 22.233,29
€ 11.450,00
Totaal
€ 22.233,29

2014

€ 13.550,17
€ 11.931,84

1.200,00
2.500,00
400,00
750,00
€
€
€
€

€ 11.450,00

432,00
200,00
1.500,00
€
€
€

225,96
9.000,00
1.711,66

1.200,00
€

€
€
€

1.500,00
500,00

954,00
487,60
728,83
190,00
1.621,13
55,60
60,03
1.395,63
328,75
489,47
3.142,35
211,75
112,60
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

540,00
150,00
91,47
461,18
97,96
177,32
€
€
€
€
€
€

250,00
20,00
550,00
98,00
300,00
200,00
1.500,00
800,00
1.000,00
400,00
900,00
100,00

Vergoeding kerk
Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties Broeker Bijdrage
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Beheer collectie
Website
Weidemolen/eendenhuisje/urinoir
Tentoonstelling Watersnood
Tentoonstelling Peter Spier
ZCBS
Excursie
Diversen/folders, mailing
Onvoorzien
Reservering computer/scanner
Reservering onderh. onroer. goed
Gebrandschilderd raam
Naar spaarrekening
Eindsaldo Bank
1.185,89
6.783,50
447,50
319,00
3.401,00
2.367,00
215,00
1.500,00
1.000,00
5.014,40
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.600,00

Inkomsten
Uitgaven

Het bomenfonds staat wel op onze naam, maar zit niet in ons kapitaal verwerkt.

Totaal

Op verzoek van ZCBS wordt de bankrekening van Oud Broek met ingang van 1 januari 2016 nu
gebruikt voor de financiele zaken van ZCBS.				
		
		

Inkomsten

Onze gewaardeerde leden Atsie Drijver, Aagje Bruijn en Sytze Boschma besteden al enkele jaren
veel van hun vrije tijd om de uitgebreide collectie van Oud Broek via het ZCBS te beschrijven en
voor een ieder digitaal zichtbaar te maken.					

€

Zij tracht dit te bereiken door het aan de leden gratis ter beschikking te stellen van de ten behoeve
van het collectiebeheersysteem ontwikkelde software. Dat het Genootschap succes heeft en in een
grote behoefte voorziet is duidelijk. Er zijn inmiddels 64 leden, gebruikers van het collectiebeheersysteem, verdeeld over het gehele land aangesloten. Dit zijn hoofdzakelijk middelgrote historische
verenigingen ,stichtingen, genootschappen en musea.				

Beginsaldo bank
Contributies leden
Verk. Broeker Boek
Verk. watersnood boek
Excursie
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Subsidie
Van spaarrekening
ZCBS

OPMERKINGEN BIJ FINANCEEL OVERZICHT 2016:
ZCBS								
Dit staat voor Zijper Collectie Beheer Systeem. De grondlegger en het brein van het systeem
is de heer Gerard van Nes uit Zijpe (Schagerbrug). Dit Genootschap is opgericht in 2012, mede op
initiatief van ons lid Jan Maars. Het doel van de vereniging is het in samenspraak met de leden
ontwikkelen en onderhouden van het Collectie Beheer Systeem en is bestemd voor het beheren
en inzichtelijk maken van museale objecten, alsmede ansichtkaarten, fotocollecties, boeken en
publicaties met historische waarde.							

Uitgaven

Bankje Scheepmaker
Het bankje dat tegen de kerk aan staat en waar in de zomer actief gebruikt van wordt gemaakt. Met name de jeu de boulers maken dankbaar gebruik van het bankje.
Jan Maars heeft het bankje in het voorjaar grondig schoon gemaakt.

Begroting

Urinoir
Van het urinoir wordt veel gebruik gemaakt door toeristen die het dorp komen bezoeken en
zeker met de feestweek wordt het druk bezocht.Dit jaar is er een beschilderd bordje aangebracht gemaakt door Willem Drijver met de tekst: Urinoir; gerestaureerd 2010; Oud Broek.

FINANCIEEL BANKOVERZICHT 2016

Weidemolen
Over de weidenmolen is weinig te melden, deze staat er prachtig bij, Jan Visser houdt alles in
de gaten. Hij houdt ook het riet bij.

Gerealiseerd

Begroting

EIGENDOMMEN DIE DOOR DE VERENIGING WORDEN ONDERHOUDEN
Eendenhuisje
Het eendenhuisje op het Havenrak werd altijd op zijn plaats gehouden door een viertal
steiger buizen, deze zijn nu vervangen door een betonnen anker aan een ketting. Dit is een
verbetering, met name bij harde wind moest het huisje steeds worden recht gezet. Het eendenhuisje is nu weer opgeslagen bij Kees Tromp in Zuiderwoude, in de winter zal het weer
worden schoongemaakt, het schilderwerk word hersteld zodat het huisje in het voorjaar weer
op het Havenrak kan worden afgemeerd.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Gerealiseerd

Buiten het beschermde dorpsgezicht zijn de resterende vrijstaande woningen gebouwd aan
de Trambaan. Als je van uit Monnickendam komt dan zie je deze prachtige nieuwe woningen.

BEGROTING 2017
Inkomsten
Contributies leden
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie

Totaal

De onroerende en roerende zaken bestaan uit:
• Urinoir • Scheepmakersbank • Weidemolen

Uitgaven
€
€
€
€

6.700,00
2.400,00
300,00
3.000,00

€ 12.400,00

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

€ 12.400,00

150,00
100,00
600,00
98.00
180,00
270,00
1.000,00
500,00
750,00
200,00
1.500,00
56,00
200,00
1.500,00
3.000,00
250,00
400,00
1.646,00

€ 1.711,66
€ 27.585,51
€
€
€

1,00
1,00
PM

€ 29.299,17 

Kapitaal
Reserve onr. zaken
Reserve
computer en scanner
Saldo ZCBS

Berekening resultaat 2016
Inkomsten over 2016 volgens bankverslag			
Af: beginsaldo bank
€ 1.185,89
Af: ZCBS
€ 5.014,40
Af: van spaarrekening
€ 1.000,00
subtotaal

€

€ 17.853,63
€ 6.470,61
€
€

400,00
4.574,93

OPMERKINGEN BIJ FINANCIEEL OVERZICHT 2016
In het saldo van onze spaarrekening zit ook de ontvangen schenking van Piet Ruijterman.
Dit bedrag hebben wij nu in 2016 gedeeltelijk gebruikt voor de restauratie van het gebrandschilderde raam in de kerk. Dat is door Cees Oud verzorgd waarvoor onze dank.
Er is nu nog € 774,00 over van deze schenking.			

€

7.200,29

			 € 15.033,00
Bij: rente spaarrekening			 €
117,75
Per saldo aan ontvangsten			 € 15.150,75
Uitgaven over 2016 volgens bankverslag				€ 22.233,29
Af: eindsaldo bank
€ 1.711,66
Af: naar spaarrekening
€ 9.000,00
Af: ZCBS
€
489,47
subtotaal

€ 11.201,13
€ 11.201,13

Blijft			 € 11.032,16
Bij: reservering computer, scanner
Bij: res. onderh. roerend en onr. goed
Bij: donatie ZCBS
subtotaal

€ 29.299,17 

€ 22.233,29

7.200,29

Af:			

Af:			

Vermogenstoestand per 31 december 2016
Bank-rekening courant
Bank-rendementsrekening
(incl. de ontvangen schenking
van € 774,-)
Tentoonstellingsmateriaal
Vergadermeubilair
Scanner en computer

• Eendenhuisje

€
€
€

200,00
1.500,00
50,00

€

1.750,00

Bij:			

€

1.750,00

			 € 12.782,16
Per saldo aan uitgaven					 € 12.782,16
		
Resultaat over 2016		
€ 2.368,59
Berekening kapitaal per 31 december 2016

Res. onderh. onroerende en roerende zaken
Saldo per 31 december 2015
€ 4.970,61
Bij: reservering 2016
€ 1.500,00

Reserve computer en scanner
Saldo per 31 december 2015
€ 200,00
Bij: reservering 2016
€ 200,00

Kapitaal per 31 december 2015, inclusief rente 2014
Bij: resultaat 2016		

€ 15.485,04
€ 2.368,59

Saldo per 31 december 2016

Saldo per 31 december 2016

Kapitaal per 31 december 2016		

€ 17.853,63
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€ 6.470,61

€ 400,00
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Oud broek bezwaar tegen sloop Belmermeer 4
Het bezwaar voor de sloop van de fundering en opbouw van de restanten van de molen is
door de gemeente ongegrond verklaard.
Dit houd in dat wij de sloop niet tegen kunnen houden.
De sloop van de restanten heeft nog niet plaats gevonden, mede door het uitgebreide bezwaarschrift dat door de vereniging was ingediend hebben Jaap Wortel en Jan Hoetmer een
gesprek gehad met de wethouder van de gemeente Waterland.
De gemeente Waterland en de vereniging Oud Broek in Waterland zullen in het voorjaar 2017
in gesprek gaan met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om te kijken of de
sloop en het behoud van de restanten van de molen behouden kunnen blijven.

COLLECTIE 2016
Uitbreiding van de collectie
In 2016 zijn weer veel materialen ontvangen: geschonken, in bruikleen op internet geplaatst
of aangekocht.
Schenkingen
Marion Spaans
		
René van Ammers
B. de Boer, Edam
		
Ricus Geugjes
		
E.C. v.d. Pol, Zaandam
Aagje Bruijn
A.J. Mulder, Edam
Kees Oud
Marion Spaans
Dessing en Dröge

Jaarverslagen van het Broeker Kerkkoor, opgericht 14-12-1927,
laatste jaarverslag
Krantenknipsels en heel veel foto’s van mevrouw Stokebrandvan Ammers
Ansichtkaartenalbum met ansichten van Broek en krantenknipsels over Broek
Foto’s van een prijsuitreiking aan een koe, Jan van der Snoek,
Joop Spaan
Reglement over den dienst der Slang-Brandspuiten in de
Gemeente Broek in Waterland
Ingelijste foto van het interieur van de kerk
Foto 50-jarig huwelijksfeest van Kees Post en Jannetje Buurs
De oude klepel van de klok in de Broekertoren
Bruiloftsgedicht van Neeltje en Adriaan
Correspondentie en tekeningen van Kerkplein 2 tijdens een
grondige verbouwing in 2004

Digitaal in bruikleen op internet
Andries Nooij
foto’s in bruikleen van o.a. de opening van de Rabobank aan het
		
Nieuwland
A.J. Mulder, Edam
Grote doos glasnegatieven en 8 doosjes glasnegatieven
A.J. Mulder, Edam
Fotoalbum bruin met familiefoto’s
Martha Mulder
Album met steenwerpersclub

Collectiebeheersysteem
Ook het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt door Aagje, Atsie en Sytze aan het collectiebeheersysteem en het systeem voor de historische krantenartikelen over Broek.
Er zijn ongeveer 500 afbeeldingen toegevoegd; in totaal staan er nu bijna 5100 afbeeldingen
op internet. Zo werden onder meer extra foto’s van de watersnood in 1916 toegevoegd,
tekeningen van Piet Kok, Peter Spier (2e serie) en John Karanélan, een paar familiealbums (o.a.
van oud-gemeentesecretaris Van Dieren en fam. Ruijterman - Lof ), foto’s van veearts De Gier
bezig met een keizersnede en de digitale presentatie van Johan Oskam en Henk de Gier over
het boerenleven zoals het was in Broek.
We zien dat steeds meer mensen onze website weten te vinden: in 2016 hadden we 5200
bezoekers; in 2015 ruim 4200 bezoekers en in 2014 waren dat er bijna 3600.
Wij schreven al eerder dat wij voor onze collectie gebruikmaken van het ZCBS (Zijper
CollectieBeheerSysteem). Dit jaar hebben zich weer 9 nieuwe historische verenigingen aangesloten. Dat zijn:
• Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst (met 2 beeldbanken)
• Cultureel Historische Vereniging ‘Ter Aar’
• Stichting Cultuurbehoud Westkapelle
• Historische Kring Hoogeveen
• Heemkundekring Boxtel
• Historische Vereniging ”Ni’jluusn van vrogger”/ Museum Palthehof, Nieuwleusen
(4 beeldbanken) Museum Hoeksche Waard
• Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijf (HisDocMB)
• Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’, Geffen
Het ZCBS bestaat nu 10 jaar en inmiddels zijn er 63 verenigingen aangesloten die tezamen
ruim 520.000 afbeeldingen op internet hebben geplaatst. In 2015 waren dat er 242.270; een
enorme groei. Interessant is dat al deze verenigingen met één clic via ons beheersysteem zijn
te bekijken.
Ook is het aantal krantenberichten over Broek en zijn inwoners in historische kranten behoorlijk uitgebreid. Aagje is nu aangekomen bij het jaar 1910. Weliswaar nog een hele weg
te gaan, maar erg leuk om te doen. En de bezoekers weten ook deze informatie te vinden. In
december 2016 waren 455 (verschillende) bezoekers die gem. 8 zoekopdrachten gaven.
En voor wie onze digitale collectie niet weet te vinden:
Het webadres is www.oudbroek.nl en via Collectie naar Historische kranten en/of naar foto’s
en ansichtkaarten.

Overig
Aankoop op Rommelmarkt Handdoek met Broekertoren, oranje met wit
In collectie opgenomen
Hollaenderbyen og Store Magleby Kirke (Hollanders In Denemarken
op Amager)
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Rondleidingen
Dit jaar was goed voor ca. 40 groepen en groepjes met een totaal aan deelnemers van ca. 600
personen. In z’n totaliteit iets minder dan in het jaar ervoor. Al met al toch weer een goed jaar
om op terug te kijken.
Diverse groepen uit ons eigen dorp en uit de zeer naaste omgeving, zoals Monnickendam,
de Beemster, Purmerend en Amsterdam. Het betrof dan meestal familiefeestjes, zoals trouwpartijen, jubilea of reünies. Doch ook weer verschillende personeelsuitjes van kleinere of
middelgrote bedrijven.
Van de buitenlandse bezoekers die wij mochten ontvangen noemen we o.a.
* Een heel gezellige groep dames van de “DE ZILVEREN PASSER “, uit Gent en omgeving. Deze
organisatie heeft een ledenbestand van 12.000 en is actief in Vlaanderen en in Zuid Nederland. De afzonderlijke groepen plannen 10 culturele activiteiten per jaar met als doel door
sociale contacten culturele verrijking te bieden.
* Een groep Chinese medewerk(st)ers van de ABN-AMRO uit Hongkong.
* Een groep vluchtelingen uit diverse landen, die in Waterland worden opgevangen en hun
uiterste best doen om snel te integreren en ons land te leren kennen.
* Een groep gedeeltelijk gehandicapten uit Vlaanderen, die elk jaar richting Waterland komen
en logeren in de Rijp.
* Medewerkers (vrijwilligers) van het “HET HUIS AAN HET WATER” in Katwoude, waar we na de
rondleiding ook nog een jeu de boules toernooitje voor organiseerden.
* Een groepje uit Zuid-Afrika en tenslotte ook nog een klein groepje Braziliaanse toeristen
Tenslotte nog leuk om te vermelden is dat we 2 heel grote groepen, van elk 60 leerlingen van
de toeristische school - Amsterdam hebben rondgeleid. Grappig is dan te horen dat bijna
niemand uit de groep Broek in Waterland eerder had bezocht.
Dit fraaie resultaat is mogelijk gemaakt door het altijd klaar staan van onze gidsen en door de
familie van Doornik, die ons de mogelijkheid biedt, Het Beroemde huis, exclusief voor onze
groepen, te bezoeken.
Jan Maars (gids en coördinator rondleidingen)
Najaar excursie naar Leiden en den Haag (in en rond het Binnenhof)
De excursie dit jaar was een schot in de roos. Binnen enkele dagen hadden zich al ruim 80
mensen aangemeld. Omdat op normale bezoekdagen de Ridderzaal met een groep van max.
50 pers. mag worden bezocht, waren wij dus genoodzaakt ruim 30 personen op een wachtlijst te zeten. Heel jammer, maar het was niet anders. De overweldigende belangstelling voor
onze jaarlijkse excursie was echter wel weer erg leuk.
Waar wij niet aan hadden gedacht en helaas ook niet op werden gewezen, was dat de datum
gelijk viel met Open Monumentendag. Dat bemerkten we pas enkele dagen van tevoren. Dat
leek in enerzijds een beetje jammer vanwege de te verwachten drukte, anderzijds bleek het
een groot voordeel, omdat nu alle ruimtes op het Binnenhof waren opengesteld.
Met een 50 pers. touringcar vertrokken we om 08.15 uur naar Leiden waar we bij het Koetshuis van de Burcht, in het hartje van de historische binnenstad, ontvangen werden met koffie
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en gebak. Na de koffie werden we door drie zeer ervaren en deskundige gidsen opgehaald
voor een wandeling en kennismaking met de rijke geschiedenis van deze niet alleen heel
mooie maar ook gezellige binnenstad. Nog even tijd voor de enorme weekmarkt aan de
Oude Rijn en weer terug naar De Burcht voor een uitgebreide koffietafel.
Na de lunch op naar het Democratische centrum van ons land, het Binnenhof in den Haag.
Bij velen wel bekend van de TV. Interessant om nu de gelegenheid te hebben de Ridderzaal,
de Eerste en Tweede Kamer, de Trêveszaal, Algemene Zaken en ook de Raad van State eens
zelf van binnen te kunnen bekijken. Heel
bijzonder voor Broekers was om ook om
de mooie grote beeltenis van Dr. W. Drees
voor de ingang van het Binnenhof, van de
hand van onze dorpsgenoot te zien. Zo
ook de Portretgalerij in de Raad van State,
waarvan de laatste twee beelden ook van
de hand zijn van Eric Claus. Na deze niet
alleen interessante en vooral ook gezellige
bezoeken, genoten we met z’n allen nog
van het inmiddels traditionele afscheidsdrankje in de tuin van restaurant Schimmel
vlak achter het Binnenhof. Alleen de sfeer Eric Claus met Wiilem Alexander
in de bus tijdens de terugreis zei al genoeg over het succes van deze dag. Maar ook het echte
dorpsgevoel, wat op deze dag zo mooi tot uiting kwam, was fijn om te ervaren.
Oudbroek.nl
Het is al weer 9 jaar geleden dat Oudbroek.nl voor de eerste keer werd uitgegeven. Inmiddels is het een boekje geworden waar veel leden toch elke keer weer naar uitzien. Gewoon
vanwege de leuke verhaaltjes en anekdotes van vroeger, welke bij veel mensen gezellige
herinneringen oproepen en voor de jongere generatie leuk is om te lezen wat er vroeger zoal
in ons dorp speelde.
Tenslotte heel veel dank aan de schrijfster van alle interviews, Hanneke de Wit en de altijd
voor ons klaar staande vormgever Hans Mulder van Studio Hans Mulder en onze fotografen
Jan de Waal en Nico Merkelijn.
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In memoriam: ATSIE DRIJVER

meer bij. Door hun enthousiasme gaven en leenden steeds meer mensen oude familiefotos
aan Oud Broek. Atsie maakte daarbij alle omschrijvingen.
Ze zocht en slaagde er ook altijd in om leuke foto’s te vinden voor onze uitgaven van
”OUDBROEK.NL” , dat alle leden 3 x per jaar zo leuk vinden om te ontvangen.
Toen we enkele jaren geleden een schitterende verzameling tekeningen kregen van de bekende, zo niet beroemde Peter Spier, heeft zij veel werk gehad aan de opzet van een tentoonstelling. het werd een enorm succes. Hierop volgde een jaar later een tweede tentoonstelling
en meteen daarna tentoonstellingen van de watersnood en van Piet Kok.
Als een van onze gidsen bij de rondleidingen was zij al even enthousiast. Wanneer ik haar
belde en Wim dan de telefoon op nam was zij heel vaak onderweg, b.v naar de Draai of naar
Marion. Hoe laat verwacht je haar Wim, vroeg ik dan en dan was altijd het antwoord van
Wim lachend: geen idee Jan. want ik weet niet wie ze nog tegenkomt en - en dan weet je het
wel - dan kan het nog wel effe duren. We zeiden immers al: wie kende haar niet?
Kortom inzet voor de gemeenschap die zijn weerga niet kent. Terecht kreeg ze daarvoor een
koninklijke onderscheiding.
Wij, van de vereniging Oud Broek zijn haar zeer erkentelijk voor wat ze allemaal voor de
vereniging heeft gedaan. We zullen haar inzet en enthousiasme heel erg missen en zullen
haar beslist niet snel vergeten.

Foto: Kees de Gooijer

Wij wensen Wim en de kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Wim, kinderen, verdere familieleden, vrienden en bekenden:
vandaag moeten we afscheid nemen van Atsie. Atsie, die zich altijd volledig ingezet heeft
voor talloze stichtingen en of verenigingen in het dorp.
Ik sta hier uit naam van de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland om Atsie te bedanken voor alles wat zij voor Oud Broek gedaan heeft. Ik kan u zeggen dat was veel, heel veel.
Toen ik haar in 2008 vroeg om in het bestuur te komen omdat wij Oud Broek een nog breder
raakvlak wilden geven in het dorp, om zo veel mogelijk dorpsbewoners bij onze club te betrekken, aarzelde ze geen moment, ondanks haar al drukke werkzaamheden.
En wie konden we hier beter voor hebben dan Atsie. Zij kende immers bijna iedereen en zeker
de mensen met een warm hart voor ons dorp.
Haar brede kennis van Broek kwam goed van pas. Zij zette zich, samen met Aagje Bruijn in
voor de digitalisering en beschrijving van de collectie van vooral fotos en ansichtkaarten
voor de website. Met als doel om alles inzichtelijk en toegankelijk te maken voor alle geintereseerden in de geschiedenis en historie van Broek. Dat zij hierin geslaagd zijn blijkt wel uit
het wekelijks toenemen van het aantal bezoekers aan de site.
Gelukkig wisten ze op dat moment nog niet precies waar ze aan begonnen. Het was veel
meer werk dan ze dachten. inmiddels staan er, let wel 5500 items op de site, en er komt steeds
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VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND
p/a Nieuwland 8a, 1151BA Broek in Waterland
Website: www.oudbroek.nl • E-mail: info@oudbroek.nl
Bankrekening: NL44RABO0310702194

