VERSLAG OVER HET JAAR 2018

Op de cover:
Garage Kelderman aan het eind van de Parallelweg. De garage en de huizen rechts zijn afgebroken ten behoeve van de nieuwbouw in 2002.

INLEIDING
De Historische Vereniging Oud Broek in Waterland kan tevreden terug kijken op het jaar 2018. De
website van onze vereniging wordt goed bezocht. De website leidt er ook toe dat mensen foto’s
of geschriften schenken of in bruikleen geven aan onze vereniging. In 2018 hebben 9 mensen ons
foto’s of geschriften geschonken en 7 mensen ons foto’s of geschriften in bruikleen gegeven. Aagje
Bruijn en Sytze Boschma zorgen er vervolgens voor dat alles op de website te zien is. Publicatie van
nieuwe items op de website leidt weer tot bezoekers. De belangstelling is internationaal. Regelmatig komen er vragen uit binnen- en buitenland over oude familieverbanden. Het bestuur is
Sytze en Aagje zeer erkentelijk voor wat zij voor de vereniging doen.
Het aantal rondleidingen blijft stabiel. Dat is te danken aan de enthousiaste inzet van Jan Maars.
Hij is de contactpersoon voor de rondleidingen en zorgt ook dat er rondleiders zijn. Mede dankzij
de website is er ook elk jaar wel een groep uit het buitenland die een rondleiding wil hebben.
De rondleidingen zijn een mooie bron van inkomsten voor de vereniging. Het bestuur is Jan en de
rondleiders veel dank verschuldigd voor hun inzet voor de vereniging.
De bezittingen van de vereniging zijn in goede handen van Jan Visser en Jan Hoetmer. Zij zorgen
er voor dat de weidemolen en het eendenhuisje in goede staat blijven. Jan Hoetmer regelt ook elke
winter dat het eendenhuisje uit het water wordt gehaald. Ook het bankje van Scheepmaker en het
urinoir worden in de gaten gehouden. Het bestuur is Jan Visser en Jan Hoetmer zeer erkentelijk
voor hun werkzaamheden.
Jan Maars heeft ook dit jaar weer een leuk uitstapje verzorgd. Het bezoek aan Amersfoort en Huize
Doorn viel bij de deelnemers in goede aarde. Jan had goede rondleiders geregeld zodat de bijzonderheden van de bezochte locaties goed tot hun recht kwamen. De hapjes en drankjes waren zoals
altijd prima geregeld. Het bestuur dankt Jan Maars voor dit mooie uitstapje.
De redactiecommissie van OudBroek.nl heeft dit jaar weer drie prachtige publicaties verzorgd. Zij
slagen er elke keer weer in om leuke interviews te publiceren. Ook de berichten uit oude kranten
over Broek in Waterland worden gretig gelezen. De publicatie wordt door de leden gewaardeerd.
Het bestuur is Hanneke de Wit, Hans Mulder, Sytze Boschma, Aagje Bruijn en Jaap Wortel dank
verschuldigd voor dit werk.
Het jaar 2018 was ook het jaar dat onze penningmeester Hillie Honingh haar taken noodgedwongen moest neer leggen. De problemen met haar gezichtsvermogen maakte het haar niet langer
mogelijk het penningmeesterschap voort te zetten. In afwachting van een definitieve oplossing
neemt de voorzitter het penningmeesterschap zo lang waar. De financiën van onze vereniging
waren bij Hillie in goede handen. Het bestuur is Hillie veel dank verschuldigd voor de ruim 6 jaar
dat zij penningmeester is geweest.
Vorig jaar kon ik trots melden dat we met 520 leden een record aantal leden hadden. Ondanks
enige opzeggingen zijn we er in geslaagd dat aantal leden vast te houden. Per 1 januari 2019 telt
onze vereniging 520 leden. Ook financieel was 2018 een gezond jaar. Onder meer doordat het
digitaliseren van de glasnegatieven van Stöve niet in 2018 is gerealiseerd, is er een fiks overschot in
2018.

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

Jaap Wortel
Voorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland
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BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

NOTULEN 52ste ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Bestuur
In het verenigingsjaar 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden:

1. Opening
De voorzitter Jaap Wortel opent de vergadering om 20.00 uur met een hartelijk welkom aan
de aanwezigen.

Jaap Wortel
Frans Abraham
Hillie Honingh
Jan Hoetmer
Jan Maars

voorzitter (sinds 2014) tevens waarnemend penningmeester sinds
juni 2018
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. Door het noodgedwongen
vertrek van Hillie Honingh als penningmeester neemt hij het penningmeesterschap tijdelijk
waar. 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 historische Vereniging Oud Broek in Waterland nauwgezet
voorkomende bouwplannen. Hij doet dat samen met het door ons voorgedragen lid van de
Monumenten- en Welstandscommissie, Sjef Kwakman.
Jan Maars coördineert de rondleidingen en organiseert bijna elk jaar een uitstapje. Dit jaar
naar Amersfoort en Doorn.
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
Jan Visser ( geen lid van het bestuur ) onderhoudt de weidemolen.
Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2018 520 leden. Van 11 leden hebben wij afscheid moeten
nemen door opzegging of overlijden. In 2018 hebben wij 11 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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2. Mededelingen en ingekomen stukken
Bericht van afwezigheid van Tatia Engelbert en Dick Broeder.
3. Vaststellen notulen 51ste jaarvergadering (16-04-2018)
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2017
Jaap Wortel geeft aan dat de vereniging alleen kan bestaan dankzij de inzet van alle vrijwilligers. In het bijzonder noemt hij Aagje Bruin en Sytze Boschma voor hun inzet t.b.v. de collectie en de digitalisering van het foto-archief. Ook memoreert het geslaagde uitstapje naar
Delft en de tweede Maasvlakte.
5. Financieel verslag 2017
De penningmeeester Hillie Honingh licht het financieel verslag uitgebreid toe. Het jaar is
afgesloten met een batig saldo van € 597. Ook wijst zij op de stijgende verzendkosten (porti),
wat kan resulteren in verhoging van contributie voor de ”buiten”-leden.
• Verslag kascommissie
De kascommissie verklaart: Op 3 april heeft de kascommissie (Henk Meinema en Frans
Abraham) de jaarstukken 2017 gecontroleerd. De financiele cijfers geven een juist beeld van
het verenigingsresultaat. Hier bij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie spreekt wederom haar waardering uit over de duidelijke wijze van de presentatie
door de penningmeester. Derhalve stelt de commissie de ALV voor om de penningmeester
te dechargeren voor het gevoerde financieel beheer over 2017. De vergadering neemt dit
voorstel over.
• Samenstelling nieuwe kascommissie
Frans Abraham heeft twee jaar deel uitgemaakt van deze commissie en moet nu plaatsmaken
voor een ander lid. Desgevraagd stelt Roel Kingma zich beschikbaar naast Henk Meinema.
6. Vaststellen begroting 2018
De begroting 2018 wordt (met een positief resultaat van €105) ongewijzigd vastgesteld.
7. Bestuurswijzigingen
Jan Maars en Jaap Wortel zijn aftredend en her verkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Derhalve zijn Jan Maars (voor 1 jaar) en Jaap Wortel herbenoemd. Ook voor
benoeming van secretaris zijn geen tegen kandidaten gemeld en is Frans Abraham benoemd
als secretaris.
8. Overige mededelingen van het bestuur
Jaap Wortel geeft het woord aan Jan Maars die zijn plannen voor het jaarlijkse uitje onthult;
Zaterdag 15 September naar Amersfoort en Doorn. Medio Mei zal samen met Oud Broek een
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flyer verstuurd worden. Aanmelding 21 mei vanaf 9.00 uur a.m.
Jaap informeert de vergadering dat de vereniging kandidaat-commissie cq. bestuursleden
zoekt o.a. om meer gebruik te kunnen maken van Sociaal media.
Jaap informeert verder dat het exploitatie van de Belmermolen-stomp nu bij de gemeente
en het Hoogheemraadschap in behandeling is. Investering ca. € 50.000 voor een nieuwe
waterinlaat. De pachttermijn zal ca. 10 jaar belopen.
9. Rondvraag
Niek Beets vraagt of Oud Broek evt. digitaal beschikbaar is en via internet verzonden kan
worden om zo de portokosten te drukken. Hanneke de Wit zou het jammer vinden als de buitenleden evt. de vereniging verlaten als gevolg van contributieverhoging. Gemeld wordt dat
in het verleden al (zonder succes) getracht is om @mail adressen te verkrijgen. Het bestuur zal
zich over een contributieverhoging beraden.
10. Sluiting van de 52ste jaarvergadering
Om 20.40 sluit de voorzitter de vergadering.
Pauze
Presentatie/ lezing Harry Neijs
Onze voormalige huisarts houdt samen met z’n echtgenote Nel Mocking een boeiende
lezing over hun inzet voor de gezondheidszorg in de binnenlanden van Kenya. Hun inzet
welke parttime wordt uitgevoerd leidt met beperkte middelen tot belangrijke en dankbare
resultaten.

MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2018:
Vereniging Oud Broek in Waterland
Jaarverslag 2018: 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 worden 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 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 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 door de gemeenteraad van Waterland herbenoemd
tot 15 juni 2020.
2 - PLANNEN BROEK IN WATERLAND
Broekermeerdijk 23: Intern verbouwen van de woning en het realiseren van een overkapping met balkon.
Advies 2018 0723: Akkoord
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Burg. Peereboomweg 5aroekermeerdijk 35c: Vernieuwen en veranderen van een schuur.
Advies 2018 0205: Aanhouden.
Advies 2018 0430: Niet akkoord, tenzij.
De Erven 38 (BP): Bouwen van een aanbouw.
Advies 2018 1210: Niet akkoord.
Drs. J. van Disweg 4: Woningcomplex: Bouw van 3 woningen
Advies 2018 0122: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2018 1210: Akkoord.
Drs. J. van Disweg 6: Realiseren van een woonhuis.
Advies 2018 0723: Niet akkoord, nader overleg.
Advies 2018 0806: Akkoord.
Hage Weer 37: Uitbreiden woonhuis aan de achtergevel.
Advies 2018 0514: Akkoord op hoofdlijnen.
Kerkplein 11-12 (RM): Verbouw van de woning – Wijzigen reeds verleende vergunning.
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.
Advies 2018 1210: Akkoord.
Monumenten advies 2018 1210: Akkoord.
Laan 18 (RM): Intern verbouwen van een woning.
Advies 2018 0219: Aanhouden.
Monumenten advies 2018 0219: Aanhouden.
Advies 2018 0305: Akkoord.
Monumenten advies 2018 0305: Akkoord.
Laan 38 + 40-42 (RM): Schilderen van de woning in een andere kleur.
Advies 2017 0807: Aanhouden.
Monumenten advies 2017 0807: Aanhouden.
Advies 2017 0821: Niet akkoord.
Monumenten advies 2017 0821: Niet akkoord.
Advies 2018 0416: Niet akkoord, adviesbrief.
Monumenten advies 2018 0416: Niet akkoord, adviesbrief.

Molengouw ’60-62’: Realiseren van een tweetal woningen.
Advies 2018 0319: Akkoord op hoofdlijnen.
Nieuwland 16: Verhogen dakconstructie woonhuis.
Advies 2018 1029: Aanhouden.
Nieuwland 32: Renoveren en veranderen basisschool De Havenrakkers.
Advies 2018 0219: Collegiaal overleg.
Advies 2018 0319: Niet akkoord, advies.
Advies 2018 0430: Aanhouden.
Advies 2018 0514: Aanhouden.
Advies 2018 0611: Akkoord op hoofdlijnen.
Noordmeerweg 3: Slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw woonhuis.
Advies 2018 0903: Niet akkoord, nader overleg.
Advies 2018 1001: Niet akkoord, nader overleg.
Advies 2018 1029: ?? Akkoord.
Oosteinde 18: Aan de achtergevel uitbreiden van het woonhuis.
Advies 2017 0723: Akkoord op hoofdlijnen.
Oosteinde 33: Uitbreiden hoofdgebouw.
Advies 2017 0515: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2018 0430: Akkoord.
Roomeinde 17: Bouwen van een berging.
Advies 2018 0709: Akkoord.
Monumenten advies 2018 0709: Akkoord.
Roomeinde 17a (BP): Wijziging dakbedekking aanbouw.
Advies 2018 0625: Niet akkoord, nader overleg.
Monumenten advies 2018 0625: Niet akkoord, nader overleg.
Roomeinde 28: Geheel vernieuwen en veranderen van een woonhuis.
Advies 2018 0430: Akkoord op hoofdlijnen.
Veenderijgouw 3: Realiseren Balkon.
Advies 2018 0625: Niet akkoord.
Wagengouw 62: Uitbreiden woonhuis aan de zij- en achtergevel.
Advies 2018 0709: Niet akkoord, tenzij aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan.

Molengouw 34b: Realiseren een nieuwe woning.
Advies 2018 1112: Niet akkoord, nader overleg.
Advies 2018 1126: Akkoord.

Wagengouw 76: Uitbreiden woonhuis aan de zij- en achtergevel.
Advies 2018 0903: Niet akkoord, nader overleg.
Advies 2018 1001: Akkoord.

Molengouw naast 46a: Realiseren van een twee vrijstaande woningen
Advies 2018 0430: Akkoord op hoofdlijnen.

Zuideinde 17-19 (GM): verbouwen van de woning.
Advies 2017 1113: Aanhouden.
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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.
Advies 2018 1210: Akkoord.
Monumenten advies 2018 1210: Akkoord.
GM = Gemeentelijk Monument

RM = Rijksmonument

BP = Beeldbepalend pand
Bijdrage ir. Sjef Kwakman

FINANCIEEL OVERZICHT 2018
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Inkomsten

Begroting

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Contributies leden
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie
Rente spaarrekening
Ontrekking aan reserve
onr. zaken

€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€

6.819,00
1.883,00
198,50
3.629,50
39,71

€
€
€
€
€

7.292,50
1.939,00
75,00
3.447,00
6,49

€

0,00

€

0,00

€

108,37

Totaal

€ 12.340,00

€ 12.596,71

€ 12.868,36

Uitgaven

Begroting

Realisatie 2017

Realisatie 2018

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
Onvoorzien
Rente bomenfonds
Onderhoud eendenhuisje
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
0,00
0,00
105,00

231,00
31,80
803,31
48,53
182,87
200,00
1.939,80
742,00
980,16
114,00
310,71
55,60
200,00
1.500,00
3.909,80
217,80
224,08
0,00
180,96
697,26

€ 12.569,68

184,50
0,00
371,13
48,53
140,55
200,00
1.788,40
811,24
748,81
0,00
157,93
93,74
200,00
1.500,00
3.367,76
0,00
0,00
0,41
108,37
3.146,99

€ 12.868,36

BEGROTING 2019
Inkomsten

Uitgaven

Contributies leden
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie
Rente
Onttrekking res.
Onroerende zaken

€
€
€

Totaal

€ 9.100,00

€

7.200,00
1.900,00
0,00
p.m.
0,00

€

0,00

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
Onderhoud eendenhuisje
Onvoorzien
Rente bomenfonds
Batig saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

230,00
100,00
600,00
50,00
180,00
200,00
1.900,00
850,00
1.000,00
200,00
1.000,00
100,00
200,00
1.500,00
p.m.
250,00
0,00
400,00
0,00
400,00

Totaal

€

9.100,00

Bloemen lintje
Filmen lintje
Declaratie Gerard
Attentie vrijwilligers
Groei vermogen

€
€
€
€
€

27,50
100,00
355,06
28,85
2.008,59

Totaal

€

2.520,00

FINANCIEEL OVERZICHT ZCBS 2018
Uitgaven

Inkomsten
Bijdrage leden

€

2.520,00

Totaal

€ 2.520,00

Vermogen op 1 januari 2018
Vermogen op 1-1-2018
Toevoeging 2018

€
€

5.490,91
2.008,59

Vermogen op 31-12-2018

€ 7.499,50 
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BALANS PER 12-31-18

Overzicht Donaties ZCBS
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Ver. Wieringer Museum
Museum Saet en Cruyt
Heemkundekring Weerderheem
Historische Kring Diemen
Historische Vereniging (….331974)
Hembrug Museum
Vereniging Oud Hoorn
Heemkundevereniging Berchem
Historische Vereniging Suyder Cogge
Vrienden van de Traditiekamer
Ver. Lijnen door de tijd, Sijbekarspel
Cultuur Historische Vereniging Ter Aar
Historische vereniging Nijeveen
Vereniging Oud Uitgeest
Regionale Archeologie Heiloo
Stichting HistorieStedu
Stg. Gesch. Schr. Gemeente Dronte
Erfgoed Vereniging Dye Va
Stichting Histiorie van Ruinerwold
Stichting Oud Wervershoof
Stichting Werkgroep Oud Castricum
Marinebedrijf Sport en Ontspanning
Behoud Erfgoed NLR
Stichting Historische Kring Heemskerk
Stichting Oud Obdam-Hensbroek
Novato
Heemkundevereniging Berchem
Vrienden van de Traditiekamer
Oud Zevenhuizen
Stichting Saan Museum
Stichting Ruimtevaart Museum
Stichting De Cromme Leeck
Stichting Cameramuseum Zierikzee
Stichting Oud Zoeterwoude
Stichting Twisca
Historische Vereniging ( …432797 )
Historisch Genootschap Hauwert
Stichting Zaans Medisch Centrum
Vereniging Oud Uitgeest
Beeldbank Kynhout, De Knipe
Historische Vereniging Oud Broek

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
50,00
75,00
35,00
50,00
100,00
250,00
100,00
100,00
50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
100,00
50,00
50,00
25,00
50,00
25,00
50,00
100,00
25,00
50,00
100,00
50,00
100,00
50,00
25,00
50,00
100,00
50,00
35,00
100,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Totaal

€ 2.520,00

1-22-18
1-29-18
2-7-18
2-23-18
3-1-18
3-8-18
3-12-18
3-16-18
3-27-18
3-28-18
4-3-18
4-9-18
4-28-18
5-17-18
5-31-18
7-1-18
7-12-18
8-6-18
9-3-18
9-7-18
10-1-18
10-1-18
10-2-18
10-2-18
10-3-18
10-4-18
10-4-18
10-4-18
10-4-18
10-5-18
10-7-18
10-11-18
10-15-18
10-26-18
10-30-18
10-30-18
11-6-18
11-6-18
11-21-18
12-3-18
12-21-18

Uitgaven

Inkomsten
ACTIVA
Rekening courant NL44RABO
Spaarrekening NL02RABO
Spaarrekening NL76RABO
Tentoonstellingsmateriaal
Scanner/computer
(on)roerende zaken
Nog te ontvangen
contributie 2018
Totaal

€ 1.356,33
€ 38.000,00
€
1958,44
€
1,00
€
1,00
p.m.
€

37,50

€ 41.354,27

Voorraad jubileumboeken 31-12-2017
Verkocht
Voorraad jubileumboeken 31-12-2018
Voorraad watersnoodboekjes

PASIVA
Eigen Vermogen
Bomenfonds
Reserve (on)roerende zaken
Reserve computer/scanner
Saldo ZCBS
Vooruitontvangen
contributie 2019
Nog te betalen (kerk)
Totaal

€ 21.466,59
€ 1.958,44
€ 9.362,24
€
800,00
€ 7.499,50
€
€

67,50
200,00

€ 41.354,27

57
6
51
362

TOELICHTING OP BEGROTING 2019
Contributies
Op basis van het huidige ledenbestand is een raming van € 7.200,00 reëel. Het bestuur zal
trachten het aantal incassomachtigingen te vergroten. Op dit moment heeft iets minder dan
de helft van de leden een machtiging tot incasso van de contributie gegeven.
Rondleidingen
De gerealiseerde opbrengst van de rondleidingen in de laatste jaren rechtvaardigt een
raming van € 1.900,00. We zijn echter afhankelijk van het aantal aanvragen. Zo nodig zal
bekeken worden hoe meer bekendheid aan de rondleidingen kan worden gegeven.
Verkoop artikelen
Van het watersnoodboekje is in 2018 geen enkele exemplaar verkocht en van het Broekerboek nog 6 exemplaren. Voorzichtigheidshalve wordt geen opbrengst geraamd.
Beheer collectie
In 2017 en 2018 is rekening gehouden met de kosten van het digitaliseren van de glasnegatieven van Stöve. Dit duurt langer dan gedacht. Hoewel het heel goed mogelijk is dat de
kosten in 2019 gemaakt worden, is het niet reëel opnieuw deze kosten in de begroting op
te nemen. Als er in 2019 een factuur komt voor deze kosten, dan leidt dat mogelijk tot een
overschrijding van de begroting. Aangezien de afgelopen jaren er voordelen zijn gerealiseerd
doordat de kosten nog niet zijn gemaakt, is dat geen probleem.
Batig saldo
De verwachting is dat 2019 met een klein positief saldo kan worden afgesloten. Als er kosten
11

moeten worden gemaakt voor het urinoir, eendenhuisje, weidemolen of het bankje van
Scheepmaker, dan kan daarvoor geput worden uit de reserve onroerende zaken.
TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Contributies
De opbrengst van bijna € 7.300,00 is het hoogste bedrag dat ooit is gerealiseerd. Er is een flink
aantal leden dat vergeet de contributie te voldoen. Het bestuur zal daarom in 2019 trachten
het aantal machtigingen tot incasso te vergroten.
Rondleidingen
Door de enthousiaste inzet van de coördinator rondleidingen, Jan Maars, is ook in 2018 weer
een mooie opbrengst uit rondleidingen gerealiseerd.
Verkoop artikelen
Van het Broekerboek zijn in 2018 nog 6 exemplaren verkocht. Overige artikelen heeft Oud
Broek niet.
Uitje
Het Uitje naar Amersfoort en Doorn heeft per saldo een voordeel van € 80 voor de vereniging
opgeleverd. In 2017 was er nog een tekort van € 280.
Bestuurskosten/representatie
De kosten vallen aanzienlijk lager uit dan begroot door een terughoudend beleid van het
bestuur.
Beheer collectie
In de begroting is rekening gehouden met de kosten van het digitaliseren van de glasnegatieven van Stöve. Deze kosten zijn in 2018 niet gemaakt, vandaar het grote voordeel op deze
post.
Batig saldo
In 2018 is een fors batig saldo gerealiseerd. Een aanzienlijk deel wordt veroorzaakt door de
lagere uitgaven voor het beheer van de collectie. Verder is het bestuur kritisch in het doen
van uitgaven. Op diverse posten is er daardoor sprake van meevallers.
ZCBS
Onze vereniging voert ook de administratie van ZCBS. In afwijking van eerdere jaren is er een
apart financieel overzicht gemaakt voor ZCBS. De inkomsten en uitgaven van ZCBS maken
daardoor geen deel meer uit van de jaarrekening van Oud Broek.
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COLLECTIE 2018
Uitbreiding van de collectie
In 2018 zijn wederom een aantal items geschonken of in bruikleen gegeven voor onze collectie.
Schenkingen
Familie van den Muijzenberg
Marion Spaans
Ed Honingh
Pier Klok
Marion Spaans
Mr.dr. R. G. Louw
N. W. Goede
Jan de Waal

Veel oude foto’s van de aanleg van de N247 bij Schouw
Plastic zakken klompenmakerij Van El
Ansichtkaart en krantenfoto
Diverse afdrukken oude foto’s
Geschrift Niesje Tolk
Boek Amsterdammers en Waterlanders
Twee documenten over erfenis Neeltje Pater
15 foto’s

Bruikleen
Jaap Kouwenoord
Kees Jan Prijs
N. Peereboom-Abma
Francien Esmeijer
Adry Beunder
Willem Vos
Willem Vink

Diverse oude schoolfoto’s
Schoolfoto
Familiefoto
30 foto’s jeugdherberg
Foto Havenrak
3 foto’s Belmermeer/veenderij
Foto boot Blue Lady

Aankoop
Willem Vos

Boekbrieven aan Dirk Broeder

Ons Collectiebeheersysteem
Het Zijper CollectieBeheer Systeem (ZCBS) is ook dit jaar weer voorzien van nieuwe mogelijkheden en heeft mede daardoor inmiddels een belangrijke landelijke functie gekregen.
Afgelopen jaar sloten zich 12 nieuwe historische verenigingen aan bij het Genootschap ZCBS.
Zo werd eind 2018 een aantal bereikt van 83 deelnemende instellingen (eind 2017: 71). In
totaal beschikken deze instellingen nu over 198 ZCBS-beeldbanken.
870.412 afbeeldingen zijn in deze beeldbanken opgeslagen welke via onze homepage heel
eenvoudig zijn te raadplegen. Een toename van ruim 140.000 afbeeldingen in het afgelopen
jaar.
De nieuwe 12 deelnemende ZCBS-instellingen in 2018 zijn:
Erfgoedvereniging ”Dye van Best” (NB)
Heemkundekring Myerle, Mierlo (NB)
Stichting Historisch Zwaag (NH)
Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (ZH)
Stichting Cameramuseum (ZL)
Stichting Geschiedschrijving Dronten (FL)
Stadsmuseum Cultuurhistorisch Centrum Land van Vollenhove (OV)
Heemkring Glatbeke Opglabbeek, België
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Heemkundewerkgroep Nuwelant (NB)
Historisch Genootschap Waddinxveen (ZH)
Devotionalia Museum Greccio, Leiden (ZH)
Nationaal Bus Museum, Hoogezand (GR)
Onze collectie omvat inmiddels al 6500 afbeeldingen; toename van 600 in het afgelopen
jaar. Wat werd zoal toegevoegd?: begonnen met de inventarisatie gebouwen beschermd
dorpsgezicht (1973); serie krantenfoto’s en -artikelen over Broek(ers); familie foto’s van Gerrit
Jan Mulder, familie Van Zalingen en familie Tjemkes; aanleg Provinciale weg (aanpassingen
Jaagweg en Het Schouw); 5 mei optochten; afbeeldingen Jeugdherberg ( familie Esmeijer ) en
nog wat groepsfoto’s.
De belangstelling voor onze website is hetzelfde als vorig jaar gebleven: gemiddeld 12 verschillende bezoekers per dag.
Wij worden regelmatig verrast door reacties van mensen die aanvullingen en correcties
doorgeven op onze collectie; soms ook van mensen die al jaren niet meer in Broek wonen.
Ook onze dank voor de ontvangen schenkingen en objecten die wij in bruikleen hebben
gekregen.
Het aantal krantenberichten over Broek(ers) in het verleden is toegenomen van 4700 tot
5200. Aagje heeft net het jaar 1919 afgerond; er is dus nog veel werk te doen.
Aantal verschillende bezoekers per dag is gelijk gebleven: 13.
Interessant om ook deze website eens te bezoeken; daar kan je bijvoorbeeld lezen wat er
gebeurde in Broek in 1850 of 1919.
Het aanvullen van onze beide websites vergt erg veel voorbereidend werk van Aagje en Sytze. Neem als voorbeeld eens het toevoegen van de historische krantenberichten over Broek:
deze dienen per jaargang eerst te worden geselecteerd uit de digitale database (Delpher
genaamd) van de Koninklijke Bibliotheek en het Waterlands Archief, dan uiteraard gelezen te
worden teneinde een korte samenvatting van die berichten te kunnen maken alvorens het
resultaat op onze website kan worden opgenomen. De bijbehorende verwijzing (link) naar
het bericht in de digitale krant wordt eveneens opgenomen om het volledige bericht te kunnen lezen.
Koninklijke onderscheiding
Dat de gebruikerskring van het systeem grote waardering heeft voor het vele werk dat
Gerard van Nes verricht, moge blijken uit het feit dat deze hem heeft voorgedragen voor een
”lintje” .
En jawel hoor met succes; in de maand maart 2018 op de 14e ZCBS-gebruikersbijeenkomst
in Amsterdam werd Gerard van Nes verrast met een Koninklijke onderscheiding: Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor het opzetten, ontwikkelen en de
ondersteuning van het ZCBS.
Onze website
Al het historisch materiaal is te bezichtigen op onze website www.oudbroek.nl; via het menu
kies je voor Collectie en vervolgens voor Historische krantenartikelen of foto’s en ansichtkaarten. Regelmatig wordt een en ander toegevoegd en dus is het zeker de moeite waard af
en toe onze website even te bezichtigen.
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Rondleidingen
Helaas is het aantal rondleidingen door ons mooie dorp dit jaar wat teruggelopen. Toch zijn
we niet ontevreden over het eindresultaat. Het is dit jaar bij 27 groepen gebleven, terwijl het
er de afgelopen jaren toch altijd zo’n dertig tot vijfendertig zijn geweest.
Het zou goed zijn wanneer er komend jaar wat meer aandacht wordt besteed aan extra publiciteit en dat er vooral ook getracht zal worden de nieuwe bewoners die nog geen lid zijn van
onze historische vereniging te bewerken om in ieder geval lid te worden.
Iedereen die hier mag en kan wonen is toch wel een beetje trots op ons fraaie dorp. En om dit
zo te helpen behouden, kun je doen door lid te worden van onze vereniging. Het kost geen
moeite en de kosten van slechts € 12,50 zijn te overzien. Beste lezers help ons er hier mee!
Een volgende stap is dan om met familieleden, vrienden, relaties en of collega’s eens deel te
nemen aan een rondleiding om de bijzondere historie en de rijke geschiedenis van het dorp
beter te leren kennen en verder uit te dragen. U zult hier beslist mee zal scoren.
Ook dit jaar was het weer een genoegen om de dankbetuigingen en de enthousiaste reacties
van de deelnemers te mogen ontvangen, respectievelijk te mogen aanhoren.
Hieronder kleine greep van ervaringen met leuke groepen van de afgelopen zomer die Broek
kwamen bezoeken.
Heel apart is zeker dat wij vier grote groepen hebben gehad van leden van de heemkundekring “Ons Amsterdam”. Allemaal belezen mensen die veel rondleidingen hebben gemaakt,
en na hun bezoek, zonder uitzondering, razend enthousiast waren. En dit vooral omdat zij zo
dicht, 9 a 10 km, vanaf Broek in Waterland wonen, en dit niet hadden verwacht.
Dit jaar hadden we ook weer een groep Duitse bezoekers middels een reisclub van een groot
Duits landelijk dagblad. Deze krant verzorgt reizen door geheel Europa, en komt met enige
regelmaat naar Broek.
Een groep van een grote woningbouwvereniging, georganiseerd door een ex-dorpsgenoot
en medewerker van deze organisatie. Zij kwamen speciaal om na de rondleiding met behulp
van onze goeroe onder de gidsen en ervaren hobby fotograaf Jan de Waal op de mooiste
plekjes van ons dorp foto’s te maken. Jan wees ze op de meest fotogenieke plekjes en werd
na afloop door de deelnemers als dank nog even speciaal in het zonnetje gezet.
Zelf mocht ik een heel leuke en gezellige groep van een dovenclubje van 12 dames, met een
voortreffelijke gebarentolk rondleiden. Zelden een zo geïnteresseerde groep gehad die daadwerkelijk aan mijn lippen hingen om alles mee te krijgen.
We hadden ook nog een groep sterk geïnteresseerde leden van een Kiwanis club uit WestFriesland. Kiwanis is een wereldwijd netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. Meestal mensen uit het bedrijfsleven.
Tenslotte noem ik nog een klein groepje familieleden uit de Amerikaanse staat Oregon. Zij
kwamen speciaal kijken waar hun verre voorouders vandaan kwamen. Dan moet U weten dat
we het hebben over de periode vanaf 1700 tot 1900. Aagje Bruin en ik hadden een en ander
voorbereid en hebben ze kunnen laten zien waar enkele van hun voorouders gewoond hebben en waar in de kerk zij begraven liggen. Hun enthousiasme en een leuke fooi voor onze
verenigingskas zegt genoeg en geeft je dan een kick.
Op naar volgend jaar.
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Rustieke gracht in Amersfoort.

Kasteel Huize Doorn.

kastelen toch niet het geval is. Ook heel bijzonder was dat het park en het kasteel, weliswaar
onder professioneel toezicht, uitsluitend door een enorm aantal vrijwilligers in detail wordt
onderhouden. Kortom ook deze stop was meer dan geslaagd.
Daarna op weg naar Harmelen, in het groene hart van Nederland voor het gebruikelijke
afscheidsdrankje en de gelegenheid om samen nog even na te kletsen. Hiervoor was in het
oude dorpscafé voor ons gereserveerd.
De Koppelpoort.
Excursie 2018
Ook dit jaar weer een geslaagde excursie. Zaterdag 15 september gingen we met een volle
touringcar op stap. Op het programma stond voor ’s morgens een bezoek aan de historische
kern van Amersfoort en na de lunch een bezoek aan Kasteel Huize Doorn.

Samenvattend kunnen we stellen dat de dag een groot succes was en dat de sfeer onderling
je het warme gevoel gaf van wat je in een dorp als Broek mag verwachten.
Precies op schema, om 18.00 uur, waren we weer terug op het Nieuwland.
Jan Maars

Na het succes van de laatste jaren hadden we ook deze keer binnen een paar dagen weer een
bus vol en moesten we zelfs de bus omboeken voor een grotere versie. Toen nog niet wetende dat er op het laatste moment relatief veel annuleringen zouden komen mede door de
toen heersende zomergriep. We konden gelukkig nog terug naar de oorspronkelijk gehuurde
bus zodat er geen extra kosten waren.
We vertrokken uiteindelijk om precies half negen met ruim 50 personen vanaf het Nieuwland.
Na een gezellige koffiepauze kwamen 3 zeer ervaren gidsen ons ophalen voor een wandeling door het historische centrum van de stad, Omdat het toch niet mogelijk is om alle 380
rijksmonumenten te bekijken bleef ons bezoek beperkt tot de echte highlights. In het hartje
van de gezellige binnenstad met zijn pittoreske grachtjes, zoals de Oude Gracht en de
bloemenmarkt bezochten we natuurlijk ook het 15de -eeuwse verdedigingswerk met vanzelfsprekend uitgebreid de befaamde Koppelpoort.
Op ons speciale verzoek werd door de gidsen ook extra aandacht besteed aan de monumentale 1700 kg wegende Pelgrimsdeur van de Onze Lieve vrouwentoren, ontworpen en
gemaakt door onze bekende dorpsgenoot Eric Claus.
Na deze geslaagde rondwandeling genoten we van een voortreffelijke lunch in het bekende
restaurant De Observant, eveneens in het hartje van de stad. De trip werd voortgezet naar
Doorn om het Kasteel van de voormalige Duitse KeizerWilhelm II te bezoeken. Het in het
buitengewoon mooie en goed onderhouden park gelegen kasteel was voor iedereen een
positieve en opzienbarende verrassing. Wat het heel bijzonder maakte was dat de inrichting
nog geheel in takt was zoals de keizer het heeft moeten achterlaten, wat bij de meeste
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