VERSLAG OVER HET JAAR 2017

Op de cover:
Dorpsstraat 5-7, De Witte Valk.

INLEIDING
Het jaar 2017 heeft voor onze vereniging hoogte- en dieptepunten gekend. Het dieptepunt lag
al in het begin van het jaar. Eind 2016 werd Atsie Drijver ziek en op 28 januari 2017 overleed zij
al. Dat was een grote klap voor de vereniging. In ons jaarverslag over 2016 hebben wij daar al
uitgebreid bij stil gestaan.
Atsie en Aagje Bruijn hadden al besloten na een paar jaren achtereen met tentoonstellingen om
hun aandacht weer te richten op het beheer van de collectie. Het spreekt voor zich dat Aagje na
het wegvallen van Atsie ook even haar weg opnieuw moest zien te vinden. Dat heeft er onder meer
toe geleid dat Aagje de prentenbriefkaarten en oude foto’s niet langer scant maar fotografeert.
Dat gaat sneller, levert een beter resultaat op en is voor Sytze Boschma daarna ook makkelijker op
de site te zetten. Het aantal krantenberichten en objecten op de site groeit gestaag. Voor de specifieke cijfers verwijs ik naar de tekst bij het collectiebeheersysteem. Nieuwe publicaties op de site
worden gevolgd en eventuele onjuistheden worden ons snel gemeld. Dat werkt stimulerend voor
onze vrijwilligers die veel tijd en energie steken in het op de site zichtbaar maken van onze collectie. En de site blijkt ook telkens weer aanleiding te zijn voor mensen om oude foto’s en objecten
aan onze vereniging te schenken. Ook in 2017 was dit weer het geval. Zie hiervoor het lijstje met
schenkingen verderop in dit jaarverslag.
Op 16 september was er weer een uitstapje georganiseerd door Jan Maars. Dit keer was het een
mooie combinatie van het oude centrum van Delft en de Maasvlakte. De bus was weer snel volgeboekt. Jammer genoeg werkte het weer dit jaar niet erg mee. Desondanks waren de deelnemers
tevreden. Jan Maars is ook onze actieve coördinator van de rondleidingen. De vele rondleidingen
stellen ons in staat ons mooie Broek in Waterland te laten zien aan anderen. De vaak enthousiaste
reacties zijn hartverwarmend.
Verheugend is ook dat er enige beweging is gekomen in het standpunt van HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) over de molenstomp in de Belmermeer. Lange tijd leek er
geen ruimte te zijn voor behoud van deze karakteristieke molenstomp. Inmiddels biedt HHNK
ruimte. Het betekent wel dat onze vereniging iemand moet zien te vinden die de molenstomp
zodanig kan exploiteren dat de benodigde investering van enkele tienduizenden euro’s is op te
brengen. Er zijn enkele contacten gelegd. Het beheer van de weidemolen is in de goede handen
van Jan Visser. Hij zorgt er voor dat de weidemolen er altijd goed bijstaat. Jan Hoetmer onderhoudt het eendenhuisje en zorgt er voor dat het voor de winter veilig uit het water wordt gehaald
en in het voorjaar weer wordt terug geplaatst.
Een hoogtepunt is dit jaar het succes van de ledenwerfactie. Het ledental is gegroeid tot een
recordniveau van 520 leden. Wij zijn blij met een zo breed draagvlak voor onze vereniging.
Financieel is onze vereniging ook kerngezond. Er is geld gereserveerd voor het onderhoud van het
eendenhuisje, de weidemolen, het urinoir en het bankje. Mede dankzij het zorgvuldig financieel
beheer van onze penningmeester Hillie Honingh kan 2017 worden afgesloten met een positief
saldo van ruim € 700.

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

Rest mij de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. Zij zijn de onmisbare
kurk waar de vereniging op drijft.
Jaap Wortel
Voorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland
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BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

NOTULEN 51e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Bestuur
In het verenigingsjaar 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden:

1. Opening
De voorzitter Jaap Wortel opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van
harte welkom. Hij wijst op de lege plaats aan de bestuurstafel en zegt nog even te willen stil
staan bij het overlijden van onze secretaris Atsie Drijver. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging dat een actief bestuurslid is overleden. Dat is voor de voorzitter reden
om er nu nog een keer bij stil te staan. Atsie Drijver heeft heel veel betekent voor de vereniging. Afgelopen jaar nog heeft zij samen met Aagje Bruijn vier tentoonstellingen verzorgd.
Daarnaast deed zij veel onzichtbaar werk. Wij missen haar nog dagelijks Maar niet alleen voor
onze vereniging heeft zij veel gedaan. Atsie was actief in veel verenigingen. Wij zijn Atsie Drijver heel dankbaar voor alles wat zij voor onze vereniging heeft gedaan. De voorzitter vraagt
alle aanwezigen om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen om haar te gedenken.

Jaap Wortel
Atsie Drijver
Frans Abraham
Hillie Honingh
Jan Hoetmer
Jan Maars

voorzitter (sinds 2014)
secretaris (tot 28 januari 2017, sinds 2008)
secretaris ( sinds 2017 )
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
Frans Abraham is het contactadres voor de vereniging, zowel per post als digitaal.
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 coördineert de rondleidingen en organiseert bijna elk jaar een uitstapje. Dit jaar
naar Delft en de Maasvlakte.
Aagje Bruijn (geen lid van het bestuur) beheert de collectie en zorgt er voor dat foto’s en
artikelen gereed worden gemaakt voor publicatie op de website.
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 ontwikkeld waarmee de krantenartikelen uit de Koninklijke Bibliotheek die
op onze site zijn gezet, kunnen worden bekeken.
Hanneke de Wit, Sytze Boschma, Aagje Bruijn, Hans Mulder en Jaap Wortel vormen de
redactiecommissie van OudBroek.nl
Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2017 480 leden. Van 12 leden hebben wij afscheid moeten
nemen door opzegging of overlijden.
In 2017 hebben wij 52 nieuwe leden mogen begroeten. De vereniging telde op 31 december
2017 520 leden.
De vereniging heeft twee ereleden, de heer J.W. Niemeijer en de heer J.P. Mars.
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Na een minuut stilte bedankt de voorzitter iedereen en meldt dat er een afzegging is ontvangen van de heer van Straten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen
3. Vaststellen notulen 50e jaarvergadering (24 april 2016)
Ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016
In 2016 zijn er door Atsie Drijver en Aagje Bruijn vier tentoonstellingen verzorgd. Drie over de
watersnood van 1916 en een van tekeningen van Peter Spier. Dat is veel werk geweest waar
het bestuur haar waardering voor uitspreekt. Dit jaar zijn geen tentoonstellingen voorzien.
De dames hadden al besloten om dit jaar aandacht te besteden aan de collectie.
Het is gebruik om vanuit onze vereniging aandacht te schenken aan de verbetering van
historische panden. In bijzondere gevallen wordt de zogenaamde La Farque toegekend. Het
pand Havenrak 13-17 is in 2016 ingrijpend opgeknapt en helemaal in de oude luister hersteld.
Helaas is de familie Van Hall wegens omstandigheden niet aanwezig. Wij zullen de prijs op
een ander moment aan hen overhandigen.
5. Financieel verslag 2016
De penningmeester Hillie Honingh licht het financieel verslag uitgebreid toe. Zij legt uit dat
onze vereniging de administratie verzorgt voor de vereniging die het Zijper Collectie beheersysteem (ZCBS) verzorgen. Mede dankzij de vele rondleidingen is er een positief resultaat
behaald van € 2.386,59.
Het was gebruikelijk dat bij het jaarverslag de contributienota werd meegestuurd. Dat is dit
jaar niet gelukt. Deze komt nu bij de eertsvolgende Oudbroek.nl.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie verklaart als volgt:
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Op 24 maart heeft de kascommissie ( Ilonka Creyghton en Frans Abraham ) de jaarstukken
2016 gecontroleerd. De financiële cijfers geven een juist beeld van het verenigingsresultaat.
Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie spreekt haar waardering uit over de duidelijke wijze van de presentatie van de gegevens door de penningmeester
Hillie Honingh.
Derhalve stelt de kascommissie de ALV voor om de penningmeester te dechargeren voor het
gevoerde financiële beheer over 2016.
De vergadering neemt dit voorstel met een applaus over.
7. Benoeming nieuw lid van de kascommissie
Ilonka Creyghton heeft twee jaar deel uit gemaakt van de kascommissie en moet nu plaats
maken voor iemand anders. De voorzitter dankt haar hartelijk voor haar werkzaamheden.
Desgevraagd stelt Henk Meinema zich beschikbaar.
8. Vaststellen begroting 2017
Ongewijzigd vastgesteld.
9. Bestuurswijzigingen
De voorzitter licht toe dat er een vacature is voor het secretariaat. Ook heeft Jan Maars te
kennen gegeven plaats te willen maken. Jan licht dat hierna zelf uitgebreid toe en doet een
hartstochtelijke oproep aan leden om zich beschikbaar te stellen.
10. Rondvraag
Geen
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.

MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2017:
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 welstandscommissie. De eisen van de welstandscommissie staan 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 van 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 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. Hij is per 15 september 2016 door de gemeenteraad van
Waterland herbenoemd voor de duur van drie jaar tot 15 juni 2019.
2 - PLANNEN BROEK IN WATERLAND
Broekermeerdijk 30c: Oprichten van een woonhuis
Advies 2017 0710: Niet akkoord, nader overleg
Advies 2017 0724: Aanhouden
Advies 2017 0807: Akkoord
Advies 2017 1113: Niet akkoord, tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan
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Broekermeerdijk 35c: Oprichten van een woonhuis
Advies 2017 0306: Akkoord

Leeteinde achter 24 (SDOB): Vergroten van de accommodatie
Advies 2017 0220: Collegiaal overleg

Cornelus Roelestraat 34: Uitbreiden van de woning en het plaatsen van een berging
Advies 2017 0123: Akkoord

Leeteinde 26: Realiseren van een voetbalcourt
Advies 2017 0418: Aanhouden

De Erven 1 (RM): Verbouwen van een woonhuis (Rijksmonument)
Advies 2017 0220: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan
Monumenten advies 2017 0220: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt
voldaan

Molengouw 24: Woningcomplex: Bemonstering kaakberg.
Advies 2017 0403: Niet akkoord, nader overleg

De Erven 2 (RM): Herstellen van de houten topgevel in de voorgevel van het rijksmonument
Advies 2017 1030: Akkoord
Monumenten advies 2017 1030: Akkoord
De Erven 18 (BP): uitbreiding woning
Advies 2017 0306: Niet akkoord, nader overleg
Advies 2017 0320: Akkoord
Eilandweg 15: Vernieuwen kapberg tot woonhuis
Advies 2017 0220: Akkoord op hoofdlijnen

Molengouw 38: Oprichten bijgebouw
Advies 2017 1113: Akkoord
N 247 Bij Broek: Beeldkwaliteitsplan maaiveld en onderdoorgang variant
Advies 2017 0918: -Advies 2017 0918: -Noordmeer 1: Wijzigen gevels stolpboerderij
Advies 2017 0206: Aanhouden
Advies 2017 0220: Akkoord op hoofdlijnen
Advies 2017 1113: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan

Eilandweg 15: Twee parkeerplaatsen op voorerf
Advies 2017 0320: Niet akkoord, advies

Noordmeerweg 10: Verbouwen en uitbreiden woonhuis en oprichten bijbehorend bouwwerk
Advies 2017 1113: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan

Drs. J. van Disweg 4: Woningcomplex: Bouw van 3 woningen
Advies 2017 0904: Niet akkoord, nader overleg.

Oosteinde 33: Uitbreiden van een hoofdgebouw
Advies 2017 0515: Akkoord op hoofdlijnen

Havenrak 5 (RM): Uitbreiding van een aanbouw aan woonhuis (Rijksmonument)
Advies 2017 0501: Akkoord
Monumenten advies 2017 0501: Akkoord

Oosteinde 40: Plaatsen van een schuur zonder vergunning
Advies 2017 0109: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande opmerkingen wordt voldaan

Kerkplein 11-12 (RM): Verbouw van een deel van de woning (Rijksmonument)
Advies 2017 0515: Niet akkoord, nader overleg
Monumenten advies 2017 0515: Niet akkoord, nader overleg
Advies 2017 0529: Akkoord op hoofdlijnen
Monumenten advies 2017 0529: Akkoord op hoofdlijnen
Advies 2017 0918: Akkoord
Monumenten advies 2017 0918: Akkoord
Laan 38 + 40-42 (RM): Schilderen van de woning in een andere kleur (Rijksmonument)
Advies 2017 0807: Aanhouden
Monumenten advies 2017 0807: Aanhouden
Advies 2017 0821: Niet akkoord
Monumenten advies 2017 0821: Niet akkoord
Leeteinde 7: Plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak
Advies 2017 0306: Akkoord
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Overlekergouw 1: Oprichten van een bijgebouw met B&B en zorgboerderij
Advies 2017 1030: Akkoord op hoofdlijnen
Advies 2017 1113: Akkoord op hoofdlijnen
Roomeinde 11 (RM): Inpandig wijzigen woonhuis rijksmonument
Advies 2017 0109: Akkoord
Monumenten advies 2017 0109: Akkoord
Advies 2017 01918: Akkoord
Monumenten advies 2017 01918: Akkoord
Roomeinde 17A: Wijzigen van de reeds verleende vergunning
Advies 2017 0403: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan
Monumenten advies 2017 0403: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt
voldaan
Veenderijgouw 17: Kleine bouwwerken bij woningen
Advies 2017 0710: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan
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€ 1.958,03
Eindsaldo
€ 30.625,22
Eindsaldo
697,29
€
€ 2.368,59
€
Saldo

132,70

Bomenfonds begin € 1.954,56
Rente 2016
€
3,47
27.585,51
3.000,00
39,71
Spaarrek. begin
€
Storting eigen rek. €
Rente 2016
€
2017

€ 12.569,71
€ 11.872,42
€ 15.310,75
€ 12.942,16

2016
2015

€ 27.873,03
€ 27.740,33
Inkomsten
Uitgaven

1.613,27
€

€ 13.834,71
€ 12.400,00

200,00
1.500,00
€
€

3.000,00
250,00
400,00
200,00
1.500,00
1.646,00
€
€
€
€
€
€

200,00
231,00
31,80
803,31
48,53
182,87
1.939,80
742,00
980,16
114,00
310,71
55,60
180,96
161,00
63,08
349,02
3.909,80
217,80
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
270,00
150,00
100,00
600,00
98,00
180,00
1.000,00
500,00
750,00
200,00
1.500,00
56,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vergoeding kerk
Lidmaatschappen
Bestuurskosten
Representatie
Verzekeringen
Bankkosten
Publicaties oudbroek.nl
Jaarverslag
Verzendkosten
Bijeenkomsten
Beheer collectie
Website
Weidemolen/eendenhuisje/urinoir
Markt augustus
Tentoonstelling Peter Spier
ZCBS
Excursie
Diversen/folders, mailing
Onvoorzien
Reservering computer/scanner
Reservering onderh. onroer. goed
Batig saldo
Saldo inclusief ZCBS

Totaal
€ 13.834,71
€ 12.400,00
Totaal

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

3.000,00
2.400,00
300,00

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

€
€
€

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 73 leden, gebruikers van het collectiebeheersysteem, verdeeld over het gehele land aangesloten. Dit zijn hoofdzakelijk middelgrote historische
verenigingen ,stichtingen, genootschappen en musea.				

6.700,00

OPMERKINGEN BIJ FINANCEEL OVERZICHT 2017:
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.							

€

Bijdrage ir. Sjef Kwakman

Contributies leden
Verk. Broeker Boek
Verk. watersnood boek
Excursie
Rondleidingen
Verkoop artikelen
ZCBS
Rente spaarrekening

BP = Beeldbepalend pand

Gerealiseerd

RM = Rijksmonument

Begroting

GM = Gemeentelijk Monument

Inkomsten

Zuideinde 17-19 (GM): verbouwen van de woning (Gemeentelijk monument)
Advies 2017 1113: Aanhouden
Monumenten advies 2017 1113: -Advies 2017 1218: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan
Monumenten advies 2017 1218: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt
voldaan

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

Zuideinde 10 (RM): bouwen van een aanbouw en intern verbouwen van de woning
(Rijksmonument)
Advies 2017 1113: Akkoord
Monumenten advies 2017 1113: Akkoord

6.819,00
120,00
75,00
3.629,50
1.883,00
3,50
1.265,00
39,71

Woudweeren 10 WS: Verlengen van een woonark
Advies 2017 1218: Akkoord

€
€
€
€
€
€
€
€

Woudweeren 7 WS: Realiseren schuur bij woonark
Advies 2017 0904: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan

Begroting

Woudweeren 3 WS: Realiseren van een berging
Advies 2017 0306: Niet akkoord tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan

Uitgaven

Gerealiseerd

West Weer 20: Maken dakkapel in voorgevel dakvlak
Advies 2017 0515: Niet akkoord, nader overleg
Advies 2017 0612: Akkoord

BEGROTING 2018
Inkomsten
Contributies leden
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie
Rente

Totaal

Berekening kapitaal per 31 december 2017

Uitgaven
€
€
€
€
€

7.200,00
1.900,00
200,00
3.000,00
40,00

€ 12.340,00

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

€ 12.340,00

230,00
100,00
600,00
49,00
180,00
200,00
1.600,00
800,00
1.000,00
200,00
1.900,00
56,00
200,00
1.500,00
3.000,00
220,00
400,00
105,00

€ 1.985,22
€ 30.625,22
€
€
€

1,00
1,00
PM

Kapitaal
Reserve onr. zaken
Reserve
computer en scanner
Saldo ZCBS

€ 32.612,44 

€ 18.550,92
€ 7.970,61
€
€

600,00
5.490,91

€ 17.853,63
€
697,29

Kapitaal per 31 december 2017			
€ 18.550,92

Berekening ZCBS
Per 31 december 2016 verschuldigd aan ZCBS			
Bij: Gedurende het jaar 2017 ontvangen inzake ZCBS			

€
€

4.574,93
1.215,00

			€
Bij: onze donatie aan ZCBS			 €

5.789,93
50,00

			€
Af: uitgegeven inzake ZCBS			 €

5.839,93
349,02

Blijft per 31 december 2017 verschuldigd aan ZCBS			

€

5.490,91

€
€

1.613,27
1.215,00

			€
Bij: uitgegeven voor ZCBS			 €

398,27
349,02

			€
Af: onze donatie aan ZCBS			 €

747,29
50,00

Saldo positief resultaat 2017 na verrekening ZCBS			

697,29

Berekening resultaat over 2017
Saldo volgens financieel overzicht, inclusief ZCBS			
Af: per saldo ontvangen voor ZCBS			

Vermogenstoestand per 31 december 2017
Bank-rekening courant
Bank-rendementsrekening
(incl. de ontvangen schenking
van € 774,-)
Tentoonstellingsmateriaal
Vergadermeubilair
Scanner en computer

Kapitaal per 31 december 2016			
Bij: resultaat 2017			

€

€ 32.612,44  

OPMERKINGEN BIJ FINANCIEEL OVERZICHT 2017
In het saldo van onze spaarrekening zit ook de ontvangen schenking van Piet Ruijterman, ten
bedrage van € 774,00.			
Reserve computer en scanner
Res. onderh. onroerende en roerende zaken				
Saldo per 31 december 2016
€ 400,00
Saldo per 31 december 2016
€ 6.470,61
Bij: reservering 2017
€ 200,00
Bij: reservering 2017
€ 1.500,00
Saldo per 31 december 2017

€ 7.970,61

De onroerende en roerende zaken bestaan uit:
• Urinoir • Scheepmakersbank • Weidemolen
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Saldo per 31 december 2017

€ 600,00

• Eendenhuisje
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COLLECTIE 2017
Uitbreiding van de collectie
In 2017 zijn weer veel materialen ontvangen: geschonken, in bruikleen op internet geplaatst
of aangekocht.
Schenkingen
J W Niemeijer
		
		
		
		
Cathy Abma
Mevr. J. Schreuder
Edith Pels-Blufpand
Saskia Nooij-Keizer
Cor te Boekhorst
Chris Klein
Marga Gentenaar-Boots
		
Annelies Mes
		
		
Gerard Wooldrik

Inventarislijst Oud Broek alsmede statuten Oud Broek. Daarnaast
verschillende zilveren voorwerpen, brieven van mevrouw Rumke
Bakker, foto’s van de 5 mei viering van meerdere jaren en een
Ordner register rooiboeken, huisnummers en lidmatenregister in
copie.
Twee glazen Broekerhaven
Oude foto’s van Broek in Waterland en van de familie Schreuder
Boek 100 jaar Rabobank en boek plan Trambaan
Kasboek begrafenisvereniging
Oude krtantenartikelen
Foto kerkkoor
Reglement Brandweer, diverse documenten over de Broekermeer,
Statuten OBM 1962, bewijs deelname Broekerkerk van 1949
Veel oude foto’s van Broek in Waterland , diverse boeken, 2 litho’s
Van Hendrik Greeven en een gedicht uit 1838 over Broek in
Waterland
Plm 60 krantenfoto’s met tekst uit periode 1905-1960

Digitaal in bruikleen op internet
Gon Blakborn
Oude krantenartikelen over schaatsen
Chris Bakker
Stukken restauratie kerk 1938-1951
Alette van Dieren
Diverse foto’s familie Poolman
Annelies Mes
Veel oude foto’s en ansichtkaarten van Broek in Waterland
Adry Beunder
Diverse oude foto’s van Broek in Waterland

Ons Collectiebeheersysteem
Vanaf het begin in 2009 heeft Atsie Drijver zich met hart en ziel ingezet om het digitaliseren
van onze collectie vorm te geven. Zij was erg geïnteresseerd in de historie van ons dorp en
kon daar enthousiast over vertellen. Haar overlijden was voor Aagje en Sytze dan ook een
grote tegenslag.

ander aan te vullen. In 2018 zullen nog meer schoolfoto’s worden opgenomen.
Onze collectie bestaat nu uit bijna 5900 afbeeldingen.
Opvallend is wel dat het aantal bezoekers van onze website is afgenomen: in 2017
3570 bezoekers maar in 2016 waren dat er 5200 en in 2015 4200 bezoekers. Mogelijk dat in
2016 de tekeningen van Peter Spier en Piet Kok extra bezoekers hebben aangetrokken
Het ZCBS (Zijper CollectieBeheerSysteem ) waar onze vereniging gebruik van maakt, staat
ook landelijk steeds meer in de belangstelling. Ook dit jaar hebben zich weer 9 nieuwe historische verenigingen aangesloten.
De nieuwe 9 deelnemende ZCBS-instellingen zijn:
065 : Historische Vereniging Oud Stede Broec
066 : Historie Bartholomeus Poeldijk (met 2 beeldbanken)
067 : Landbouwmuseum Tiengemeten
068 : Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek ‘Lijnen door de Tijd’
069 : Vereniging Oud Hoorn (met 4 beeldbanken)
070 : Heemkundekring De Elf Rotten (Heesch)
071 : Heemkundekring Rosmalen
072 : Heemkundekring Nistelvorst
073 : Heemkunde Schaijk-Reek
Het ZCBS bestaat 11 jaar en inmiddels hebben zich 73 historische verenigingen aangesloten
die tezamen ruim 728.000 afbeeldingen op internet hebben geplaatst. In 2016 waren dat
er 520.000. Zeer de moeite waard eens te kijken naar de collecties, die met één click op de
homepage van ons beheersysteem toegankelijk zijn.
Ook is het aantal historische krantenberichten over Broek en zijn inwoners weer toegenomen;
inmiddels bijna 4700 Broeker berichten. Aagje is nu aangekomen bij het jaar 1914. Het is
een hele klus voor haar om die berichten te selecteren, maar zegt zij ”het is erg stimulerend
te lezen wat zich vroeger in Broek allemaal heeft afgespeeld en welke familienamen toen
voorkwamen”.
Het afgelopen jaar waren op deze website per dag gemiddeld 12 bezoekers die gemiddeld
15 berichten bekeken.
Voor wie wil zien wat er allemaal nieuw op onze website staat: Het webadres is:
www.oudbroek.nl Ga via Collectie naar Historische kranten en/of naar foto’s en ansichtkaarten.

Maar de werkzaamheden aan de collectie en de Broeker berichten in historische kranten
moesten natuurlijk al weer snel worden opgepakt. Zo werden in het afgelopen jaar ongeveer
750 afbeeldingen met beschrijving toegevoegd; leuke afbeeldingen o.a. van het Zuideinde,
de verf- en klompenwinkel van de familie Bruijn-Holman, slagerij Van Ammers / Kroonenburg
en de feestelijke opening van de Raiffeisenbank aan het Nieuwland. Bovendien zijn er 115
schoolfoto’s geplaatst waarbij nog wel veel namen ontbreken. Dus graag uw hulp om een en
12
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Rondleidingen
Helaas was het aantal groepen dat we dit jaar mochten ontvangen iets minder groot, dan
we de laatste jaren gewend waren. Enerzijds zal dit komen doordat we weinig of bijna niet
aan de weg hebben getimmerd, anderzijds is bekend dat de belangstelling voor begeleide
rondleidingen wat aan het afnemen is. Dit komt o.a. door de QR-codes die op vele historische
panden staan, zodat de mensen zelf de geschiedenis en de historie op hun smartphones kunnen aflezen. En waarschijnlijk ook wel doordat de meeste geïnteresseerden in de regio Broek
in Waterland inmiddels al eens gezien hebben. Ondanks dat hebben we toch nog een aardige
opbrengst kunnen realiseren. Hopelijk volgend jaar weer wat beter.
Heel leuk was het om dit jaar enkele groepen jongeren te mogen laten genieten van
ons mooie dorp en ze vooral ook wat van
de rijke geschiedenis mee te geven. Het
betrof een paar groepen van het Openbaar Onderwijs a/d Amstel uit Amsterdam.
Naast de gebruikelijke groepen voor een
trouwerij of een ander huwelijksfeestje of
partijtje, die elk jaar via Het Broekerhuis
reserveren, hadden we dit jaar weer een
Een luisterend oor bij de rondleidingen
paar groepen van historische oudheidverenigingen. Afgelopen zomer hadden we deelnemers van de Historische Kring Huizen en
de Historische Vereniging Oostwoud - Midwoud op bezoek.
Soms krijgen we de vraag om een geheel dagdeel of een hele dag te verzorgen. Dit jaar
maakte de start van het petit café in de kerk het leuk om of de koffie, de lunch en/of de
afscheidsborrel afwisselend te regelen in de kerk of in Het Broekerhuis. De monumentale
Diaconie-Weeshuis sfeer van Het Broekerhuis en de zeer speciale ambiance in de kerk zijn
geweldig. De combinatie van petit café met de serene rust van het kerkgedeelte was voor
velen een aangename verrassing. Ook voor nieuwe groepen een aanrader!
Jan Maars
Najaar excursie naar Delft en de Maasvlakte 2 bij Rotterdam
Traditiegetrouw organiseerden wij in september weer een najaar-excursie voor onze leden.
Wij combineerden een bezoek aan het historische centrum van Delft met een bezoek aan de
Maasvlakte 2, waar een nieuw stuk geschiedenis wordt geschreven, dat zijn weerga niet kent.
Net als de laatste jaren was de belangstelling voor de excursie weer erg groot. Het aantal
beschikbare plaatsen was zoals altijd beperkt. Dit geldt dan voor zowel de touringcar als
de bezoekadressen en de restauratie-locaties. Om het zo eerlijk mogelijk te laten verlopen,
zijn we met de inschrijving 14 dagen na de ontvangst van het programma begonnen, zodat
iedereen gelijke kans had om mee te kunnen.
Geloof het of niet: binnen 20 minuten na de start was de excursie volgeboekt en hadden we
65 deelnemers plus een kleine wachtlijst.
Om 08.15 was iedereen aanwezig op het Nieuwland en vertrokken we richting Delft. Ondanks
het slechte weer - het regende eigenlijk de godganse dag - was de stemming in de bus al
gelijk goed en gezellig. Omdat we ’s middags naar de Maasvlakte gingen hadden we onze
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vorige voorzitter, Dirk Broeder, haven en terminal-deskundige bij uitstek, gevraagd ons
onderweg een beetje voor te bereiden op dit bezoek.
Dit begon al een paar minuten nadat we in Amsterdam de tunnel uit waren, toen Dirk ons
wees op de grote en hypermoderne blauwe gebouwen van de Waterland Terminal rechts van
de snelweg in het havengebied. Daar heeft Dirk, zoals hij zelf altijd zegt, jarenlang voor in de
haven gewerkt. Drie van deze gebouwen zijn volledig overdekt. Voor overslag en distributie zijn er unieke mogelijkheden, die in deze combinatie nergens anders in Europa worden
aangeboden.
Later op de dag tussen Delft en Rotterdam heeft Dirk ons met een interessant betoog voorbereid op het bezoek aan o.a. de APM-terminal op de Maasvlakte.
Na aankomst in Delft begonnen we met koffie en gebak aan het St Agathaplein bij de Prinsenhof, bekend doordat Prins Willem van Oranje hier op de trappen in 1584 door Balthasar
Gerards werd vermoord. Zijn beeltenis prijkt nog steeds in de tuin.
Helaas: het regende nog steeds. Daarom besloten we de wandeling door de historische binnenstad te wijzigen en een uitgebreid bezoek aan zowel de Nieuwe als aan de Oude Kerk te
brengen.
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Regen, regen en nog eens regen. Het kon de
stemming niet beïnvloeden

Het afscheidsdrankje in het rustieke
“Delfshaven”

Al snel bleek dit een groot succes, vooral dankzij drie voortreffelijke gidsen die de over drie
groepen verdeelde deelnemers ruim een uur muisstil hielden en met open mond lieten luisteren naar hun verhalen.
Om even 11 uur nog een klein uurtje vrij voor een wandelingetje over het Marktplein met
zijn vele terrasjes en cafés. Enkelen van ons maakten nog van de gelegenheid gebruik om het
schitterende en dominante stadhuis te bezoeken. De eerste bouw van het stadhuis dateert
van 1200. In 1400 werd het herbouwd. Het gebouw overleefde de grote stadsbrand van 1536,
maar op 4 maart 1618 brandde het af. Daarna werd het naar een ontwerp van Hendrick de
Keyser in 1618-1620 herbouwd rondom het oudste gebouw dat Delft tegenwoordig nog
heeft: een toren genaamd het Oude Steen. In de loop der tijd werd het stadhuis aangepast

ons gebruikelijke afscheidsdrankje. Alles stond al voor ons klaar in de stadsbrouwerij “De
Pelgrim”. Als je hier binnenkomt, stap je even terug in de late Middeleeuwen, en een van de
stukjes van Rotterdam die niet zijn gebombardeerd. Dit gebied is wereldwijd bekend om
de Pelgrimvaders die in 1620 zijn vertrokken, op zoek naar een nieuw bestaan in wat we nu
Amerika noemen. Een geanimeerde party alvorens terug te gaan naar Broek, waar we om
19.00 uur weer arriveerden op het Nieuwland. Net op tijd om weer droog terug te lopen naar
huis.

Na een uitgebreide lunch in Grand Café ’t Boterhuis aan de markt, zetten we de reis voort naar
de Maasvlakte van de Rotterdamse haven.

De hele dag regen heeft geen enkele afbreuk gedaan aan het succes van de dag. De stemming was de hele dag zeer geslaagd, zoals in een grote fijne en hechte familie.
Jan Maars

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. Het is de plek waar grenzeloze
ambities worden waargemaakt. Voor de Maasvlakte 2 ligt de lat nóg hoger: het nieuwe
haven- en industriegebied moet de meest duurzame en innovatieve haven ter wereld worden. Geen onrealistische ambitie voor een haven die letterlijk uit de zee is gehaald en waar
duurzaamheid en innovatie in elk onderdeel kunnen worden ingebouwd. Het was dan ook
een indrukwekkende rondrit die eindigde met een speciaal bezoek aan de APM-containerterminal.
Dit is een van de meest moderne en geavanceerde terminals ter wereld. Hij is volledig elektrisch uitgevoerd, van de Automated Guided Vehicles (AGV’s) tot de zeekadekranen. Deze
terminal draait volledig op energie opgewekt door windturbines. Ook aan de aansluiting op
de Betuweroute is gedacht: alle terminals hier zijn klaar voor de nieuwe verdeling van het
achterlandvervoer over de meest duurzame modaliteiten. Een ervan is de binnenvaart. Ze
hebben de primeur van een kade die specifiek bestemd is voor binnenvaartschepen.
Iedereen was diep onder de indruk en merkte niet dat de regen maar niet ophield.
Na dit interessante bezoek reden we naar de historische binnenhaven van Delfshaven voor
16
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