
VERSLAG OVER HET JAAR 2019



VOORWOORD

Toen ik in de loop van afgelopen jaar in het bestuur kwam betekende het voor mij een nieuw 
begin. Nadat ik stap voor stap steeds meer kennis maakte met de vereniging ontdekt ik de enorme 
dynamiek die er in deze vereniging zit. Het enorme enthousiasme van al de vakbekwame vrijwil-
ligers die werken aan deze vereniging is hartverwarmend. 

Onze rondleiders, de redactieleden die iedere keer weer ons lijfblad uitbrengen, degenen die zor-
gen voor het functioneren van de nieuwsbrief, de Broeker Bijdragen, leden van de Monumenten- 
en Welstandscommissie en de commissie Stads- en Dorpsbeheer. Ook niet te vergeten het beheer 
van de website en de enorme collectie krantenartikelen, foto’s, ansichtkaarten en bijhouden van 
het archief. Allemaal mensen die belangeloos klaar staan voor onze vereniging. Samen dragen zij 
de vereniging. We zijn aan hen allen grote dank verschuldigd voor hun inzet.

Afgelopen jaar zijn een paar zaken zeker nodig apart te benoemen. Jan Maars die weer een 
fantastische trip - dit keer naar Deventer - heeft georganiseerd. Hoewel Jan Maars nog even de 
rondleidingencoördinatie op zich zal nemen zijn in principe zijn vele jaren door Jan uitgevoerde 
werkzaamheden overgedragen aan Emil Stöve. En wie is niet onder de indruk geweest van het fan-
tastische themanummer over de Broekerkermis. Door de storm was de markt tijdens de Broeker-
feestweek een avontuur apart. 
Maar ook trieste gebeurtenissen gaan aan de vereniging niet voorbij zoals het overlijden van 
mede oprichter en erelid Jan Mars. 

Onze ambities vragen ook om een update van onze ambities. In dit jaarverslag proberen we u een 
zo objectief mogelijk beeld te geven van het reilen en zeilen van onze vereniging. Intussen veran-
dert de wereld in razendsnel tempo. Dat gaat ook aan ons niet voorbij.
 
Uiteraard wil onze vereniging een inspirerende en onlosmakelijke verbinding zijn en blijven tussen 
onze bewoners en met de omgeving waarbij de historie centraal staat. De vereniging kan een nog 
meer toonaangevende en hoogwaardige positie in ons dorp en gemeente gaan vervullen. Een 
onderdeel van de strategie is ons niet langer te gaan beperken tot alleen de historische kern van 
het dorp maar ook de jongere delen te gaan betrekken bij de vereniging. Deze ambitie spoort ook 
met de wijziging van onze naam waarover verder in deze bijdrage. Samen geven zij inhoud aan de 
ambities van de vereniging. In dit nieuwe decennium jaar willen we samen met u deze reis maken. 

We hopen dat het verslag u als belanghebbende van onze vereniging trots maakt en uitnodigt om 
verder met ons op reis te gaan.
  

Piet van Mourik
Voorzitter Historische Vereniging Oud Broek in Waterland 
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Op de cover: 
Het stenen huis, Laan 6, was toen de bewaarschool. 
Foto E.H. Stöve ca. 1905.

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

 • Vormgeving en opmaak: Studio Hans Mulder



BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

Bestuur
In het verenigingsjaar 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:

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

Piet van Mourik is vooral het gezicht naar buiten

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.

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

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

Onderstaande leden maken geen deel uit van het bestuur:

Jan Maars organiseert de rondleidingen en elk jaar een uitstapje. Dit jaar naar Deventer.

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

Sytze Boschma beheert de website geheugenvanbroekinwaterland.nl voor het collectiebe-
heer.

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

Jan Visser onderhoudt de weidemolen.

Linda Feltkamp fotograaf

Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2019 520 leden per 31 december was het aantal gegroeid tot 
525 leden.

De vereniging heeft drie ereleden, de heer J.W. Niemeijer, de heer J.P. Mars en de heer  
J. Maars.

NOTULEN 53ste ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 op 8-04-2019

1. Opening 
De voorzitter Jaap Wortel opent de vergadering om 20.00 uur met een hartelijk welkom aan 
de aanwezigen. Hij meldt dat bestuurslid Jan Hoetmer verstek moet laten gaan i.v.m. overlij-
den van diens vader.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Bericht van afwezigheid van Jan Hoetmer.

3. Vaststellen notulen 52ste jaarvergadering (16-04-2018) 
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2018
Jaap Wortel geeft aan dat de penningmeester Hillie Honing in juni haar functie moest neer-
leggen i.v.m. haar gezichtsvermogen. Hij bedankt haar voor haar inzet als penningmeester 
voor meer dan 6 jaar en in januari j.l. heeft zij zelfs nog de achterstallige leden benadert. Jaap 
overhandigt haar namens de vereniging een boeket bloemen.

Roel Kingma merkt op dat bij de verbouwing van de stolp in de Noordmeer wel erg veel 
ramen komen en vraagt zich af of de vereniging daar invloed op heeft. De bouwplannen wor-
den beoordeeld door de Monumenten Welstandcommissie hierin zit een door de vereniging 
voorgedragen lid.

5. Financieel verslag 2018     
De penningmeeester Jaap Wortel licht het financieel verslag  toe. Het jaar is afgesloten met 
een batig saldo van € 3147. Dit uitzonderlijk hoge resultaat komt doordat de digitalisering 
van de glasnegatieven van Stöve slechts ten dele in 2018 is uitgevoerd. Jaap Blakborn stelt 
dat het begrip Eigen Vermogen ruimer is dan zoals de bedragen in de balans zijn aange-
geven. Jaap Wortel zal zich beraden of deze begripsnotatie kan worden aangepast.  

• Verslag kascommissie
Roel Kingma voert namens de kascommissie (Henk Meinema en Roel Kingma) het woord en 
verklaart aan het bestuur een brief te hebben gestuurd waarin de bevindingen van de com-
missie zijn samengevat.

De presentatie van de cijfers was duidelijk en verklaarbaar. Het getoonde resultaat van de 
vereniging geeft een getrouw beeld van het verenigingsresultaat. Hierbij zijn geen onregel-
matigheden geconstateerd. De kascommissie spreekt 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 2018. De 
vergadering neemt dit voorstel over.

• Samenstelling nieuwe kascommissie
Henk Meinema heeft twee jaar deel uitgemaakt van deze commissie en moet nu plaatsmaken 
voor een ander lid. Desgevraagd stelt Jan van Eck zich beschikbaar naast Roel Kingma.

• Contributieverhoging
Het voorstel om de contributie voor leden buiten postcode 1151 te verhogen van €15.00 naar 
€17.50 wordt de vergadering overgenomen.
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6. Vaststellen begroting 2019
De begroting 2019 wordt (met een positief resultaat van €400) ongewijzigd vastgesteld.

7. Bestuurswijzigingen
Jan Maars treedt dit jaar af. Jaap Wortel bedankt hem voor zijn inzet van meer dan 14 jaar. Hij 
heeft veel aan de groei van de vereniging bijgedragen en ook het succes van de rondleidin-
gen en de jaarlijkse excursies komen op zijn conto. Jaap overhandigt hem een boeket bloe-
men en stelt de vergadering voor om hem gezien zijn langdurige verdienste voor te dragen 
als Erelid van de vereniging. De vergadering gaat met applaus akkoord. Jan zal nog wel de 
excursies en de coördinatie van de rondleidingen verzorgen

Na het vertrek van Hillie Honingh is al enige tijd een vacature in bestuur. Jaap stelt als nieuw 
bestuurslid voor: Piet van Mourik. De vergadering stemt hier mee in. (In de eerstvolgende 
bestuursvergadering zal Piet tot voorzitter gekozen worden). Piet stelt zich voor aan de verga-
dering en is onder meer voorzitter geweest van de Stichting Het Broekerhuis.

8. Overige mededelingen van het bestuur
Jaap Wortel geeft het woord aan Jan Maars die zijn plannen voor het jaarlijkse uitje onthult; 
Zaterdag 7 september naar Kampen. Medio mei zal samen met Oud Broek een Flyer verstuurd 
worden. Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is wordt het voorstel gedaan om de 
bezoekers van de A.L.V. een prioriteit te geven.

9. Rondvraag
Hanneke de Wit vraagt of de naam van de vereniging kan worden aanpast om het enigs-
zins bejaarde imago weg te nemen. Mogelijk kan een actie gestart worden om tot een meer 
hedendaagse naam te komen. Jan Maars merkt op dat de naam van veel oudheidkundige 
verenigingen met OUD beginnen.

10. Sluiting van de 53ste jaarvergadering
Om 20.40 sluit de voorzitter de vergadering en biedt de aanwezigen een consumptie aan.

Pauze

Presentatie/ lezing Vrienden van de Stolp (Boerderijenstichting Noord-Holland)
Dhr. Mart Groentjes geeft in samenspel met dochter Anna een boeiende lezing over de 
Noord-Hollandse Stolp. Gepresenteerd met prachtige foto’s wordt een overzicht gegeven 
over de constructie/ functie/ en erfomgeving van de stolp. Naast de restauratie worden 
ook de nieuwbouw stolpen belicht. Ook de huidige functie van de stolp wordt getoond. 
Opmerkelijk was dat met name in Waterland en de Beemster veel stolpen voorkomen. Een 
verbouwde stolp met ook een overvloed aan dakramen werd in het vakjargon “de dans der 
dakramen ”genoemd.

Al met al een boeiende lezing die velen van onze leden gemist hebben
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MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2019: 

 Vereniging Oud Broek in Waterland 
Jaarverslag 2019: Bijdrage ir. Sjef Kwakman.

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

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

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

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

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

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

De commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van de architectuur, (steden)
bouw, monumentenzorg en welstand en bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de histo-
rische verenigingen uit de desbetreffende kernen.

Het college benoemt de leden van de commissie voor een periode van drie jaar. 

De heer ir. Sjef Kwakman, architect te Edam, is 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 19: Verbouwen van bijbehorend bouwwerk bij woonhuis.
Advies 2019 0930: Akkoord

Broekermeerdijk 28: Maken dakconstructie op aanbouw aan achtergevel.
Advies 2018 0205: Aanhouden.
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Broekermeerdijk 26 WS: Geheel vernieuwen van een ark.
Advies 2019 0429: Niet akkoord, tenzij.

De Erven 38a (BP): Bouwen van een aanbouw.
Advies 2018 1210: Niet akkoord.
Advies 2019 0121: Aanhouden.
Advies 2019 0415: Aanhouden.

Drs. J. van Disweg: Woningcomplex: Bouw van 15 woningen
Advies 2019 0218: Aanhouden.
Advies 2019 0304: Aanhouden.
Advies 2019 0429: Akkoord.

Drs. J. van Disweg 10: Realiseren van een woonhuis.
Advies 2019 0401: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2019 0513: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2019 0930: Niet akkoord, tenzij.

Drs. J. van Disweg 10: Realiseren van een woonhuis. Geheel nieuw ontwerp.
Advies 2019 1111: Aanhouden.

Drs. J. van Disweg 16: Realiseren van een woonhuis met bijgebouw.
Advies 2019 0304: Aanhouden.
Advies 2019 0401: Akkoord op hoofdlijnen.

Drs. J. van Disweg 16: Realiseren van een woonhuis met bijgebouw. Geheel nieuw ontwerp.
Advies 2019 1125: Niet akkoord, nader overleg.

Keerngouw 5 (BP): Nieuwbouw op erf met beeldbepalend pand.
Advies 2019 0916: Niet akkoord, nader overleg.
Advies 2019 1028: Akkoord op hoofdlijnen.

Kerkplein: Aanwijzing Kerkplein als gemeentelijk monument.
Advies 2019 0722: Collegiaal overleg.
Monumenten advies 2019 0722: Collegiaal overleg.

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
Advies 2019 0318: Niet akkoord, tenzij

Monumenten advies 2019 0318: Niet akkoord, tenzij 
Advies 2019 0401: Akkoord
Monumenten advies 2019 0401: Akkoord

Kerkplein 11-12 (RM): Wijzigen van de erfafscheiding ten behoeve van uitrit van 2 parkeer-
plaatsen.
Advies 2019 0415: Akkoord.

Kerkplein 13 (RM): Funderingsherstel kerktoren.
Advies 2019 1209: Aanhouden.
Monumenten advies 2019 1209: Aanhouden.

Molengouw 23: Realiseren een Bed and Breakfast.
Advies 2019 1223: Niet akkoord, tenzij.

Molengouw nabij 48: Realiseren van een woonhuis.
Advies 2019 1111: Niet akkoord, tenzij.

Nieuwland 16: Verhogen dakconstructie woonhuis.
Advies 2018 1029: Aanhouden.
Advies 2019 0121: Akkoord op hoofdlijnen.

Noordmeerweg 1a: Vervangen overkapping door aanbouw.
Advies 2019 0401: Akkoord op hoofdlijnen.
Parallelweg 27: uitbreiden woonhuis.
Advies 2019 0401: Collegiaal overleg.
Advies 2019 0415: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2019 0722: Akkoord.

Roomeinde 30 (GM): Woonhuis: Plaatsen van monumentenglas.
Advies 2019 0701: Akkoord.

Wagengouw 10: Realiseren nieuw bijgebouw t.b.v. Bed and Breakfast.
Advies 2019 0611: Akkoord.

Zuideinde 6 (RM): Aanbouw en achterbebouwing.
Advies 2019 0513: Collegiaal overleg.
Monumenten advies 2019 0513: Collegiaal overleg.

Zuideinde achter no. 20: Bouwen van twee woningen.
Advies 2019 1014: Op hoofdlijnen akkoord.

GM = Gemeentelijk Monument     RM = Rijksmonument     BP = Beeldbepalend pand

Bijdrage ir. Sjef Kwakman



Inkomsten

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

Totaal

Begroting

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

€  0,00

€   9.100,00

Realisatie 2019

€  7.504,50
€  1.700,00
€  112,00
€  609,04
€  3.622,50
€  3,94

€  59,36

€  13.611,34

Realisatie 2018

€  7.292,50
€  1.939,00
€  75,00
€  0,00
€  3.447,00
€  6,49

€  108,37

€  12.868,36

Uitgaven

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

Totaal

Begroting

€  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.
€ 0,00
€ 250,00
€  400,00
€  0,00
€  340,00

€     9.100,00

Realisatie 2019

€  182,50
€  7,50
€ 481,99
€ 48,53
€ 140,11
€ 200,00
€  2.379,82
€  832,55
€  712,55
€  0,00
€  559,71
€  67,64
€  200,00
€  1.500,00
€  3.386,76
€  505,85
€  59,36
€ 581,00
€  0,20
€  1.765,27

€  13.611,34

Realisatie 2018

€  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
€  108,37
€  0,00
€ 0,41
€  3.146,99

€  12.868,36

FINANCIEEL OVERZICHT 2019 BEGROTING 2020 

Inkomsten

Contributies leden
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie
Onttrekking res. 
Onroerende zaken

Totaal

€  7.400,00
€  1.700,00
€  0,00
 p.m.

€  0,00

€    9.100,00 

Uitgaven

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

 Totaal

€  230,00
€  100,00
€  600,00
€  50,00
€  180,00
€  200,00
€  2.000,00
€  850,00
€  1.000,00
€  200,00
€  1.000,00
€  100,00
€  200,00
€  1.500,00
€  p.m.
€  250,00
€  400,00
€  240,00

€     9.100,00
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Vorig jaar is door een opmerking van één van de leden tijdens de ALV besloten de naam 
“Oud Broek” onder de loep te nemen. Er zijn twee argumenten voor genoemd. Weliswaar 
is “Oud Broek” gericht op het oude historische deel maar wekt het woord ‘Oud’ teveel de 
suggestie dat het hier om een club van oude mensen gaat. Het tweede argument is dat 
de vereniging verandert en vanaf dit jaar zich ook meer haar licht wil gaan laten schijnen 
op de historische kenmerken van de jongere buurten met hun eigen karakteristieke 
kenmerken. Met vrijwel het complete dorp als lid en leden van elders - die alle leeftijden 
vertegenwoordigen - en de uitbreiding met de jongere historie van Broek in Waterland 
dekt de naam de lading niet langer.

Daarom is een jaar geleden het bestuur met een onderzoek hiernaar begonnen. Via een 
daarop gerichte folder en de vraag centraal te stellen tijdens de Broekerfeestweek kon ie-
dere geïnteresseerde mee denken over een nieuwe naam. De uitkomst is overweldigend. 
In totaal zijn er 30 verschillende ideeën voor een nieuwe naam aangedragen. Sommige in 
veelvoud. Daarvan zijn de meest genoemde drie “Historische Vereniging Broek in Water-
land”, “Broek verleden-heden-nu” en “Broek toen en nu”. Het bestuur vond dit een lastige 
afweging. Zo vindt het bestuur de laatste twee het meest vernieuwend. Toch willen we 
u voorstellen te gaan voor de traditionele naam “Historische Vereniging Broek in Water-
land”. Belangrijk argument hiervoor is de zoekmogelijkheid op internet. De andere twee 
namen zullen tot verwarring en lastige vindbaarheid leiden.

Waarom een andere naam?
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BALANS PER 12-31-19

Inkomsten

ACTIVA
Rekening courant NL44RABO
Spaarrekening NL02RABO
Spaarrekening NL76RABO
Tentoonstellingsmateriaal
Scanner/computer
(on)roerende zaken
Nog te ontvangen 
contributie 2019

Totaal

€  62,27
€  35.003,74
€  1958,44
€  1,00
€  0,00
 1,00
 
€  0,00

€ 37.026,45 

Uitgaven

PASIVA
Continuïteitsreserve
Bomenfonds
Reserve (on)roerende zaken
Reserve computer/scanner
Vooruitontvangen  
contributie 2020
Nog te betalen (kerk)
Saldo ZCBS

 Totaal

€  23.232,63
€  1.958,44
€  10.802,88
€  1.000,00

€  32,50
€  0,00
€  0,00

€ 37.026,45

TOELICHTING OP BEGROTING 2020

Contributies
Gezien de gerealiseerde opbrengst is een raming van € 7.400 verantwoord. De actie om het 
aantal incassomachtigingen te vergroten is succesvol geweest. Dit leidt ook tot minder herin-
neringen.

Rondleidingen
Het aantal rondleidingen fluctueert jaarlijks. Jaarlijks wordt bekeken of er actie wenselijk is 
om meer bekendheid te geven aan de rondleidingen. De raming is aangepast aan de realisa-
tie in 2019.

Verkoop artikelen
Jaarlijks worden er nog via Pels jubileumboeken verkocht. Voorzichtigheidshalve wordt de 
opbrengst p.m. geraamd.

Publicaties OudBroek.nl
De kosten worden iets hoger geraamd dan in 2019. In 2019 leidde de kermisuitgave wegens 
de kleurenuitgave tot hogere kosten. Een dergelijke uitgave is dit jaar niet voorzien.

Beheer collectie
De raming voor het beheer van de collectie is ongewijzigd. De collectie glasnegatieven van 
Stöve is gedigitaliseerd. een deel van de kosten is in 2019 verantwoord. De digitale bestanden 
worden in 2020 nog verder bewerkt zodat er nog een deel van de kosten ten laste van 2020 
komt.

Reserveringen
Jaarlijks wordt geld gereserveerd voor de computer. Voor 2020 is de aanschaf van een nieuwe 
laptop voorzien. Deze komt ten laste van de reserve. Ook wordt jaarlijks gereserveerd voor 
het onderhoud van de onroerende zaken. In 2020 is onderhoud plus een verfbeurt voorzien 
voor het urinoir. Deze kosten komen ten laste van de reserve.
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Batig saldo
De verwachting is dat 2020 met een klein positief saldo kan worden afgesloten.

TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT 2019

Contributies
De inkomsten zijn ruim € 300 hoger dan begroot mede door de verhoging voor de buiten-
leden.

Rondleidingen
De inkomsten zijn € 200 lager dan begroot door iets minder rondleidingen.

Verkoop artikelen
Er zijn nog een aantal jubileumboeken verkocht.

Excursie
Per saldo heeft de excursie dit jaar ruim € 200 opgeleverd.

Ontrekking reservering
De uitgaven voor onderhoud van de weidemolen komen ten lasrte van de voorziening.

Lidmaatschappen
Heemschut (70), ZCBS (50), Promotie Waterland (50), Broeker Gemeenschap (12,5).

Representatie
Attentie voor vrijwilligers.

Publicaties OudBroek.nl
Kosten zijn hoger door uitgave in kleur van de editie over de kermis.

Beheer collectie
Met name aanschaf herdenkingspenning Willem V ( € 250 ) en glasnegatieven ( € 165).

Folders/mailing
Met name kosten gemaakt voor de folders voor de naamswijziging,aanmelding en incas-
somachtiging

Onvoorzien
Kosten beroep bij de rechtbank ( € 348 ) en aanschaf beeldscherm voor op de markt.
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Uitbreiding van de collectie
In 2019 zijn wederom een aantal items geschonken of in bruikleen gegeven voor onze col-
lectie.

Verworven
Van P. Korstman Gedenkmunt stadhouder Willem V uit 1788
Waterland Archief Boek Broek en Waterland
Van verzamelaars Diverse oude ansichtkaarten  

Schenking
Ans Berghorst 30 ansichtkaarten omstreeks 1900
Jannie de Boer 1 schilderij Oldeman, tekening Brouwersgracht, litho Maaskant
Jan de Waal 5 grote kleurenfoto’s
A. Slagt Oude krantenartikelen
Mevr. R. Beets Notulenboek Ziekenfonds ”Draagt elkanders lasten” 1934-1959
A. Slagt 7 rijwiel belastingplaatjes
P. Korstman Foto albums familie Roele-Poolman
H. Valk Oude krantenartikelen
D. de Lugt 2 boeken Jo Spier, 1933 en 1934
Lia Bruijn Foto album familie Van Zalingen/Bruijn
Petra Mande Oude ansicht
Jola Frankowska Archief geschiedenis woonschepen Broekermeerdijk

Bruikleen
Aagje Bruijn Diverse foto’s
Jaap Dekker 5000 oude spreuken, gezegden en gedichten, verzameld door  
   Niesje Dekker-Hoeve
Gre Meijer 3 schoolfoto’s
Ida Pilkes Oude foto’s familie Van Wiltenburg
Adry Beunder Oude foto’s kermis
Jaap Dekker Oude foto’s Havenrak 13-17
Jannie Dekker Oude foto’s kermis familie Dobber
Wim en Frieda Dekker Foto koolspitslamp
Mevr. A. Tromp-Roele Oude familiefoto ( van Koker?)

COLLECTIE 2019

Rondleidingen
Dit jaar is het aantal rondleidingen jammer genoeg weer wat teruggelopen tot 21/22 groe-
pen. Belangrijkste reden naar mijn idee: weinig publiciteit. Alleen via de website.
Het wordt dus tijd dat er meer aandacht wordt besteed aan de jongere generaties  binnen de 
dorpsgemeenschap. Een goed moment om weer wat nieuwe impulsen en elan in te voeren. 

Goed nieuws is het daarom dat wij Emil Stöve, geboren en getogen Broeker, bereid hebben 
gevonden het team van gidsen te komen versterken. Emil is niet alleen bekend door zijn 
werkzaamheden voor “de HAVENRAKKERS” maar heeft zich ook verdiept in de geschiedenis 
en rijke historie van Broek en is een rasverteller.

Er waren dit jaar een paar bijzondere groepen zoals 75 mensen van een familiefeestje uit 
Ilpendam. De familie van den Muijzenberg. En een grote groep van de organisatie Probus  
(professionals en businessmen), georganiseerd door onze voormalige burgemeester de heer 
Ed Jongmans. Heel bijzonder was het toen een groep Franse toeristen een bezoek aan de kerk 
brachten. Geheel onverwachts, vroegen een dame en een heer uit het gezelschap of zij iets 
mochten zingen. Er volgden een paar schitterende aria’s. We hebben er van genoten!

Zoals altijd weer dank aan onze gidsen, Jan de Waal, Fred Roskam en Frans Abraham.
Al met al weer een heel mooi jaar en met de medewerking van jullie lezers, straks weer een 
groeiend aantal groepen. 

Excursie 2019
7 September gingen we met een grote groep vrienden van Oud Broek een dagje op stap in 
Deventer. De weergoden waren ons goed gezind. ’s Ochtends bewolkt maar ’s middags zon.

Na een rit, met de inmiddels bekende chauffeur Hans de Jong van Alphatours, arriveerden we 
rond 10 uur in de Sociëteit “DE HEREENIGING” in het historische centrum van Deventer.  Dit  
was in de middeleeuwen dé ontmoetingsplek van de stadsbestuurders en haar burgers. Een 
plek waar wij, trouwe leden van Oud Broek meer dan welkom waren. Een mooi buffet met 
koffie en gebak en uiteraard ook de bekende Deventer koek van de  ruim 400 jaar bestaande  
Deventer koekfabriek van Bussink.
Daarna werden we opgehaald door drie ervaren gidsen van het Stadsgilde. De drie groepen 
van ca. 20 personen begonnen aan een boeiende rondleiding met een goed verhaal.

Deventer is één van de oudste steden van Nederland. Al rond het jaar 800 was er sprake van 
een stedelijke nederzetting aan de rivier de IJssel. In de middeleeuwen groeide deze uit tot 
een volwaardige stad. De ligging aan de IJssel maakte het mogelijk dat de stad kon uitgroeien 
tot een belangrijk handelscentrum. Het bijzondere van Deventer is bovendien dat van haar 
rijke historie zeer veel bewaard is gebleven. Er zijn maar weinig steden in Nederland die zo 
veel monumenten hebben. Bovendien zijn bijna alle monumenten in de laatste dertig jaar 
gerestaureerd. Het monumentale Bergkwartier is hiervan een goed voorbeeld. Ook dit deel 
van de stad werd uitgebreid in ons  bezoek opgenomen. 

Na de rondleiding terug in de schitterende gerestaureerde “DE HEREENIGING’ voor een heer-
lijke en gezellige lunch. Vervolgens was de groep vrij om de middag naar eigen inzicht te 
besteden. Sommigen gingen naar de vlakbij gelegen Lebuineskerk. Deze kerk behoort tot de 
top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Anderen gingen naar het Waagmuseum, 
waar een mooie tentoonstelling was over de geschiedenis van de stad. Sommigen dwaalden 
door de gezellige winkelstraat en de nauwe knusse straatjes en anderen genoten uitgebreid 
van het inmiddels tevoorschijn gekomen zonnetje op een van de vele terrasjes.

Om half vier  verzamelde de hele groep zich weer en gingen we op weg naar het vlakbij gele-
gen landelijke Gorssel. Ook wel het Laren van het oosten genoemd.

Zoals inmiddels gebruikelijk ,sloten we hier de meer dan geslaagde dag af in eetcafé “DE 
HOEK” met een afscheidsdrankje(s) en hapje(s).Daarna tijd om te vertrekken. Precies op 
schema terug op ons “eigen” Nieuwland. Einde van een  meer dan geslaagde dag !

Jan Maars (gids en coordinator)
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