
VERSLAG OVER HET JAAR 2020



VOORWOORD

Een nieuwe Algemene Leden Vergadering. Terugkijken is daarbij de gewoonte hoewel we dit jaar 
liever vooruit kijken. Iedereen heeft het afgelopen jaar geworsteld met de corona gevolgen. Het 
leven loopt plotseling anders dan we willen. Dat wil niet zeggen dat onze vereniging stil heeft 
gelegen. Integendeel. De veerkracht van al onze vrijwilligers is ook tijdens deze periode niet klein te 
krijgen. Onze vrijwilligers weten wat ze doen en waar ze het over hebben. Heel veel dank voor hun 
inzet want zonder de immense krachtsinspanningen van onze vrijwilligers zouden we simpelweg 
niet bestaan. 

De prestaties zijn er ook. Iedereen went en past zich aan. Wie had ooit gedacht dat de jaarverga-
dering via internet zou verlopen. Keihard is gestaag doorgewerkt aan ons lijfblad ‘Oud Broek’. 

Er konden geen rondwandelingen worden gedaan. Intussen zijn de arrangementen van de rond-
wandelingen, die nu in handen van Emil Stöve zijn, geperfectioneerd. De bouwperioden vanaf 
1945 met hun eigen kenmerken zijn er in opgenomen. 

De website wordt een steeds beter informatiemedium. Vrijwel alle jaarverslagen zijn door Aagje 
Bruijn en Hillebrand Kuypers er opgezet zodat u ze nog eens rustig aan de keukentafel terug kan 
kijken. En natuurlijk de naamsverandering naar Historische Vereniging Broek in Waterland.  
We prijken er intussen ook mee op Facebook wat goed wordt bezocht. Facebook is sinds kort in 
handen van Marieke van Dam. 

Door het vertrek van Jan Maars leek het jaarlijkse uitje te verdwijnen. Ook dat is gelukkig niet het 
geval. Spontaan heeft Willem Englebert zich aangediend om het uitje te organiseren. In afgelopen 
ALV is vastgelegd dat we dit jaar in onze communicatie uitsluitend uitgaan van de naam ‘Histo-
rische Vereniging Broek in Waterland’. Of toch niet helemaal? Nee, ons beroemde magazine houdt 
de naam ‘Oud Broek’. Puur alleen omdat zij zich op al het moois van het dorp uit het verleden richt. 

De Vereniging bloeit meer dan ooit waarvoor  we ook nog een cheque van € 463,99 kregen van 
Rabobank Waterland en Omstreken. Tijd om vooruit te kijken. Ook dit jaar zullen we recht blijven 
doen aan onze doelstellingen zonder in de valkuil van nostalgie te vervallen. De wereld veran-
dert nu eenmaal en dus verandert Broek mee. Zo worden de tunnelplannen steeds serieuzer. Het 
zou prachtig zijn als het dorp werd verenigd. Voor ons als Historische Vereniging komt daarbij de  
vraag op ‘welke invloed de tunnelbak zal hebben op de historische karakteristieken van Broek’. De 
kleinschaligheid is immers kwetsbaar en wat zal de invloed hier op zijn. Kortom, er is nog genoeg 
te doen. We gaan optimistisch de toekomst tegemoet.

Piet van Mourik
Voorzitter Historische Vereniging Broek in Waterland 
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Op de cover: 
foto E.H. Stöve ca. 1910, rechts Keerngouw 5 boerderij van Uitentuis en daarnaast Keerngouw 3 
van bakker Molenaar. Links is nog de sloot te zien die later is gedempt.

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 2020 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 vereniging voorkomende bouwplannen. Hij doet dat  
samen met het door ons voorgedragen lid van de Monumenten -en Welstandscommissie,  
Sjef Kwakman.

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

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

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

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.

Marieke van Dam beheert de Facebook pagina.

Ledenadministratie
De vereniging telde op 1 januari 2020 525 leden per 31 december was het aantal 521 leden 
(exclusief 16 verenigingen).

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

NOTULEN 54ste ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 op 26-10-2020

1. Opening 
De voorzitter Piet van Mourik opent de vergadering om 20.00 uur met een hartelijk welkom 
aan de aanwezigen bij deze bijzondere uitgestelde ledenvergadering. Gezien de corona 
maatregelen was het helaas niet mogelijk om deze vergadering zoals gebruikelijk in het 
Broekerhuis te houden. Van de aangemelde leden vielen enkele leden af na het bericht dat de 
vergadering on-line werd gehouden. Uiteindelijk resteerde 6 leden (het bestuur en 2 leden)

De vergadering kon niet nogmaals worden uitgesteld omdat de uiterlijke datum 31 oktober 
was (1jaar + 4maanden-noodwet na einde van het betreffende verenigingsjaar).

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris meldt een bericht van de kascommissie Roel Kingma en Jan van Eck.

3. Vaststellen notulen 53ste jaarvergadering 
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2019
De vereniging telt op 31december 525 leden. 

5. Financieel verslag 2019     
De penningmeester Jaap Wortel licht het financieel verslag toe. Het jaar is afgesloten met een 
batig saldo van € 1.765.

• Verslag kascommissie
Ontvangen bericht van de Kascommissie luidt: Roel Kingma en Jan van Eck hebben de finan-
ciele stukken van de vereniging bekeken en beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de stukken 
in orde zijn. De penningmeester verdient complimenten Jan van Eck en Roel Kingma. De ver-
gadering keurt de cijfers goed en verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde 
beleid.

• Samenstelling nieuwe kascommissie
Roel Kingma Meinema heeft twee jaar deel uitgemaakt van deze commissie en moet nu 
eigenlijk plaatsmaken voor een ander lid. Jaap Wortel zal hem vragen (gezien de bijzondere 
omstandigheden zijn termijn met 1 jaar op te rekken.

6. Vaststellen begroting 2020
De begroting 2020 wordt (met een positief resultaat van €240) ongewijzigd vastgesteld. Jaap 
merkt wel op dat deze begroting niet gehaald kan worden en met een verlies zal worden 
afgesloten. Dit als gevolg van de fors mindere inkomsten uit rondleidingen als gevolg van de 
corona uitbraak.

7. Bestuurswijzigingen
De aftredende bestuursleden Jan Hoetmer en Frans Abraham worden herkozen.

8. Naamswijziging 
De vergadering besluit de naam van de vereniging te wijzigen in:
Historische vereniging Broek in Waterland. De feitelijk verandering zal in 2021 worden uitge-
voerd.
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9. Rondvraag
Emil Stöve vraagt of de vereniging over voorwerpen /documenten beschikt die in de Kerk 
tentoongesteld (permanent) kunnen worden. Jaap Wortel geeft aan dat de waardevolle 
documenten zijn opgeslagen bij het Waterlands archief en de Speeltoren. Bovendien zijn de 
klimatologische omstandigheden in de kerk ongeschikt. Voorts vraagt hij of de vereniging 
een onderhoudsplan heeft voor onroerende zaken. Jan Hoetmer meldt dat dit het geval is en 
dat dit in de reserveringen is voorzien. 

10. Sluiting van de 54ste jaarvergadering
Om 20.45 sluit de voorzitter de vergadering waarbij hij Sytze Boschma complimenteert voor 
de technische infrastructuur voor de on-line vergadering.
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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
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.
Advies 2020 0203: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2020 0316: Niet akkoord, tenzij.
Advies 2020 0330: Niet akkoord.

MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2020: 

 Vereniging Oud Broek in Waterland 
Jaarverslag 2020: 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.

Noordzijde: 
De grote verandering aan de noordzijde is de uitbreiding van plan Groot en plan Mens aan de 
van Disweg aan de buitenzijde van het dorp. Deze nieuwbouw woningen worden momenteel 
gebouwd de zeilschool maakt plaatst voor woningen. Wij als vereniging is door de gemeente 
gevraagd om mee te denken voor de straatnaam dit is uiteindelijk geworden het Noordsche Bosch.



Dorpsstraat 15 (BP): Plaatsen zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht.
Advies 2020 0928: Niet akkoord.
Monumentenadvies 2020 0928: Niet akkoord.
Advies 2020 1026: Akkoord.
Monumentenadvies 2020 1026: Akkoord.

Eilandweg 21: Realiseren woonhuis met bijbehorend bouwwerk.
Advies 2020 0608: Akkoord op hoofdlijnen.

De Erven 2 (GM): Herstellen van fundering en aanleggen kelder.
Advies 2020 1026: Niet akkoord, tenzij.
Monumentenadvies 2020 1026: Niet akkoord, tenzij.

De Erven 5 (RM): Plaatsen dakkapellen en dakramen.
Advies 2020 0203: Niet akkoord.
Monumentenadvies 2020 0203: Niet akkoord.
Advies 2020 0217: Niet akkoord, tenzij.
Monumentenadvies 2020 0217: Niet akkoord, tenzij.

Hellingweg 2: Verbouwen van de voormalige brandweerkazerne tot appartementengebouw.
Advies 2020 0511: Aanhouden.
Advies 2020 0608: Aanhouden.
Advies 2020 0622: Niet akkoord.

Keerngouw 3 (RM): Wijzigen van de kleur van de woning.
Advies 2019 0916: Aanhouden.
Monumentenadvies 2019 0916: Aanhouden.

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

Laan 8 (BP): Aan de achtergevel uitbreiden van de woning.
Advies 2020 1109: Aanhouden.
Monumentenadvies 2020 1109: Aanhouden.

Laan 38-40-42 (RM): Woning schilderen in andere kleur.
Advies 2020 0203: Aanhouden.
Monumentenadvies 2020 0203: Aanhouden.

Leeteinde 5a (RM): Funderingsherstel.
Advies 2020 0831: Niet akkoord.
Monumentenadvies 2020 0831: Niet akkoord.

Leeteinde 7: Uitbreiden van de woning.
Advies 2020 0706: Niet akkoord.
Advies 2020 0803: Akkoord.

Molengouw 16: Slopen bestaande woning en bouwen nieuwe woning.
Advies 2020 1221: Akkoord op hoofdlijnen.

Molengouw 44: Realiseren nieuw woonhuis.
Advies 2020 0316: Niet akkoord.
Advies 2020 0928: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2020 1026: Akkoord.

Noordmeer 4: Geheel vernieuwen en veranderen van een stolpboerderij.
Advies 2020 0803: Akkoord op hoofdlijnen.

Overlekergouw 2: Gedeeltelijk vernieuwen en verbreden van een veestal.
Advies 2020 0622: Niet akkoord, tenzij.

Parallelweg 3 (BP): Uitbreiden van een (horeca) pand en het realiseren van kleinschalig 
toeristisch overnachten.
Advies 2020 0706: Niet akkoord, tenzij.
Monumentenadvies 2020 0706: Niet akkoord, tenzij.

Burg. P. Ph. Paulplantsoen 1-12 (GM): Verbouwen van twaalf woningen (monumenten).
Advies 2020 1012: Akkoord op hoofdlijnen.
Monumentenadvies 2020 1012: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2020 1109: Akkoord.
Monumentenadvies 2020 1109: Akkoord.

Roomeinde 23 (RM): Verwijderen schoorsteen
Advies 2020 0803: Akkoord.
Monumentenadvies 2020 0803: Akkoord.

Er zijn 2 woningen gebouwd aan de Molengouw aan het einde nabij de ark van mevrouw de Boer.
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Bijdrage ir. Sjef Kwakman

Zuidzijde
De voormalige brandweerkazerne word nu verbouwd en er komen appartementen in.                                
De Rooiedorp woningen aan de Wagengouw worden de huur woningen verkocht als deze leeg 

Op het zuideinde tussen huisnummer 18 en 20 zijn de voorbereidingen in volle gang voor het 
realiseren van 2 woningen.

Roomeinde 25: Wijzigen gevels.
Advies 2020 0803: Niet akkoord, tenzij.
Monumentenadvies 2020 0803: Niet akkoord, tenzij.

Roomeinde 28: slopen en realiseren van een nieuwe woning met bijgebouw. 
Advies 2020 0120: Akkoord.

Roomeinde 45 (RM): plaatsen van een aanbouw en wijzigen kozijnen. 
Advies 2020 0120: Niet akkoord.
Monumentenadvies 2020 0120: Niet akkoord.
Advies 2020 0302: Akkoord.
Monumentenadvies 2020 0302: Akkoord.

Wagengouw nabij 64: Realiseren van een woonhuis met bijbehorend bouwwerk.
Advies 2020 0511: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2020 1123: Akkoord.

Wagengouw nabij 64: Realiseren van een woonhuis met bijbehorend bouwwerk.
Advies 2020 0511: Akkoord op hoofdlijnen.
Advies 2020 1123: Akkoord.

Westweer 5: Maken erker aan de voorgevel en verbreden aanbouw aan de achtergevel.
Advies 2020 0316: Niet akkoord.

Zuideinde 6 (RM): Aanbouw en achterbebouwing.
Advies 2019 0513: Collegiaal overleg.
Monumenten advies 2019 0513: Collegiaal overleg.
Advies 2020 0316: Aanhouden.
Monumenten advies 2020 0316: Aanhouden.

Zuideinde 7: Realiseren bijbehorend bouwwerk,
Advies 2020 1221: Akkoord.

GM = Gemeentelijk Monument     RM = Rijksmonument     BP = Beeldbepalend pand

komen. De nieuwe eigenaren breiden de kleine woning flink uit aan de zijkant en achterzijde voor 
meer woongenot. Hierdoor ontstaat er een gemêleerde aanbod van woningen.



Inkomsten

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

Totaal

Begroting

€  7.400,00
€  1.700,00
€  0,00
€  0,00
€  p.m.
€  0,00

€  0,00

€    9.100,00

Realisatie 2020

€  7.607,00
€  420,00
€  50,00
€  463,99
€  0,00
€  3,76

€  47,90

€  8.592,65

Realisatie 2019

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

€  59,36

€   13.611,34

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
€  2.000,00
€  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
€  240,00

€     9.100,00

Realisatie 2020

€  150,00
€  0,00
€ 382,13
€ 49,44
€ 151,08
€ 0,00
€  3.624,20
€  1.000,00
€  0,00
€  0,00
€  1.414,00
€  79,74
€  100,00
€  1.500,00
€  0,00
€  0,00
€  47,90
€ 0,00
€  0,20
€  93,96

€  8.592,65

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

FINANCIEEL OVERZICHT 2020 BEGROTING 2021 

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

€     9.100,00
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Bestuursvergadering in corona tijd.
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BALANS PER 31-12-2020

Inkomsten

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

Totaal

€  208,51
€  36.503,56
€  1.959,04
€  1,00
€  0,00
 1,00
 
€  0,00

€ 38.673,11 

Uitgaven

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

 Totaal

€  23.359,09
€  1.959,04
€  12.254,98
€  1.100,00

€  0,00
€  0,00
€  0,00

€ 38.673,11

TOELICHTING OP DE BALANS

Continuïteitsreserve
Dit is het bedrag dat de vereniging vrij tot zijn beschikking heeft. 

Bomenfonds
In het verleden is er geoormerkt geld aan de vereniging geschonken. Dit geld kan alleen aan 
bomen worden besteed.

Reserve Onroerende zaken
Dit geld is gereserveerd voor ( groot ) onderhoud aan het toilet, het eendenhuisje, de weide-
molen en het bankje bij de kerk. In 2021 is de restauratie van het toilet voorzien. 

TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Contributies leden
de stijgende lijn aan opbrengsten van de contributies is voortgezet. In 2020 is  € 7.607,00 
aan contributies door de leden betaald. Dat is  € 207,00 meer dan begroot. De contributie-
opbrengst van de laatste jaren was als volgt:

2016  € 6.783,50 | 2017 € 6.819,00 | 2018  € 7.292,50 | 2019  € 7.504,50 | 2020  € 7.607,00 

De stijging van het aantal leden sinds 2016 is daar mede debet aan.

Rondleidingen
Door alle beperkingen zijn er in 2020 aanzienlijk minder rondleidingen geweest. De op-
brengst is bijna € 1.300 lager dan begroot.

Verkoop artikelen
In 2020 zijn 10 exemplaren van ons jubileumboek verkocht.
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Clubactie  RABObank
Ook dit jaar organiseerde de RABObank weer een clubactie. De vereniging heeft het project 
restauratie van het toilet bij de kerk ingebracht. De niet begrote opbrengst bedroeg € 463,99.

Excursie
Er is in 2020 geen excursie georganiseerd. Derhalve geen inkomsten en uitgaven.

Rente
De rente is laag zodat de spaarrekeningen haast niets opleveren.

Onttrekking Reserve Onroerende zaken
Elk jaar wordt € 1.500 toegevoegd aan de reserve onroerende zaken. De onttrekking van  
€ 47,90 betreft het onderhoud aan de weidemolen.

Lidmaatschappen
We zijn lid van ZCBS, Heemschut en SPW.

Representatie
Attentie voor vrijwilligers.Dit zijn de kosten voor de jaarlijkse attentie aan alle vrijwilligers.

Publicaties OudBroek.nl
De kosten zijn hoger dan begroot om verschillende redenen. 
Ten eerste zijn de verzendkosten toegerekend en niet meer afzonderlijk verantwoord. Ten 
tweede zijn de publicaties in 2020 dikker geweest dan voorheen. En de derde reden is dat er 
in december een Broeker Bijdrage is gepubliceerd. Deze was niet begroot.
Jaarverslag 
Ook bij het jaarverslag zijn de verzendkosten nu toegerekend. Dat veroorzaakt de overschrij-
ding. Er is daarentegen geen fysieke jaarvergadering geweest. Dat heeft geld bespaard. 

Beheer collectie
In 2020 is een boekje verworven over de droogmaking en Octroyen van de Broekermeer, 
Belmermeer en Buikslotermeer  € 695,00 ). Daarnaast zijn er nog kosten gemaakt om de 
glasnegatieven van Stöve te digitaliseren ( € 554,00 ) en is een douanebewijs van kaasverkoop 
uit 1938  aangekocht ( € 65,00 ).

Reserveringen
De reservering voor computer/scanner is verlaagd naar € 100,00. In de praktijk wordt niet 
meer gescand zodat vervanging niet meer nodig is. Voor onroerende zaken is € 1.500,00 
toegevoegd aan de reserve.

Batig saldo
Ondanks de tegenvallende opbrengsten van de rondleidingen resteert er een positief saldo 
van € 93,96.
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COLLECTIE 2019 Onderstaand tabelletje laat zien dat onze website ook dit jaar weer veel bezoekers heeft 
gehad.

Het is bekend dat wij voor onze collectie gebruik maken van het gratis Zijper Collectie 
Beheersysteem (ZCBS) dat inmiddels door 110 andere historische verenigingen en musea 
wordt gebruikt. Onze vereniging was de eerste vereniging die zich in 2009 hierbij aansloot. 
Afgelopen jaar sloten zich 16 nieuwe historische verenigingen aan bij het Genootschap ZCBS.

Deze zijn:: 
099 : Vereniging ’de Lijn’ (Holland Amerika Lijn) (ZH) 
100 : Museum van de 20e Eeuw, Hoorn (NH) 
101 : Museumboerderij de Wemme (DR) 
102 : Heemkundekring Nuenen ‘De DrijeHornick’ (NB) 
103 : Heemkundekring ’Op de Beek’, Prinsenbeek (NB) 
104 : Historische Vereniging Maartensdijk (UT) 
105 : Museumboerderij West-Frisa, Hoogwoud (NH) 
106 : Historische Commissie Terbregge’s Belang, Rotterdam (ZH) 
107 : Historische Vereniging IJsselham (OV) 
108 : Historische Vereniging Oud Stolwijck (ZH) 
109 : Vereniging Historisch Zaandam (NH) 
110 : Heemkundekring ’De Baronie van Cranendonck’ (NB) 
111 : Historische Kring Dalfsen (OV) 
112 : Historische Kring Nieuwpoort (ZH) 
113 : Stichting Alkmaardermeer omgeving (NH) 
114 : Stichting Erfgoed Gennep (LB)

Alle 111 verenigingen en musea tezamen hebben een totaal van 1.190.000 afbeeldingen op 
internet staan welke op eenvoudige wijze via onze homepage zijn te bezichtigen.
Het is zeer de moeite waard daar eens naar te kijken!

Onze website met historische krantenartikelen wordt ook goed bezocht:  een meting van half 
november 2020 tot half januari 2021 resulteerde in ruim 13.000 zoekopdrachten. Daarbij viel 
op  dat ook in de nacht de site druk wordt bezocht. De krantenartikelen geven een interes-
sant beeld van wat er in de afgelopen eeuwen in Broek heeft plaatsgevonden.

Wel is het selecteren en bewerken van krantenartikelen over Broek uit de databanken van 
Delpher en Waterlandsarchief een tijdrovende klus. Aagje is nu gevorderd tot het jaar 1922. 
Nog een eeuw te gaan dus. Maar met zoveel belangstelling voor deze informatie, laat zij 
weten hiermee graag door te gaan.

Uitbreiding van de collectie
In 2020 zijn wederom een aantal items geschonken of in bruikleen gegeven voor onze col-
lectie.

Verworven
Amerika Douanebewijs uit Broek van kaasexport uit 1938
Boek Octroyen en keuren Buyckeslooter, Broecker en Bellemer meeren  
   uit 1628 met kaart S.N. Boonacker
Schenking
Piet Korstman Foto album fam. Poolman en ansichten en tekeningen
Aagje Bruijn Foto’s, ansichten en boek
Jan van de Watering Boeken en oude folders
Ria Vennik Broekerschrijfblok en tekeningen
Dirk Ploeger Familie album plm 1900 uit Uitdam
Ineke Stam 20 boeken
Onbekende 40 foto’s van 5 mei optochten
Ed Honingh 2 foto’s Broekerfanfare in de oorlog en krantenknipsels
Erik van Miltenburg 2 kasboeken van ’t Nut 1958-1980/1979-2004 plus vlaggetje
Lies Dobber Stukken van ’t Nut
   Ontzettend veel foto’s, ansichten, krantenartikelen, tijdschriften 
    en stukken
Onbekende Foto’s en ansichten
Mira Koh 4 boeken en grote foto Dorpsstraat
Frouke Wieringa Diverse stukken en 2 boeken
Josephine Oosterhuis Foto Annie Donker plm 1920

Bruikleen
Adrie Beunder Foto’s uit oorlog
Frieda Pronk Ansichten, tekeningen en foto’s
Aagje Bruijn Diverse foto’s
Sabine van Montfrans Diverse foto’s De Erven 3
Jaap Kouwenoord Krantenartikelen en foto’s

Onze digitale collectie is afgelopen jaar met ruim 500 nieuwe foto’s met bijbehorende 
beschrijvingen uitgebreid. Het overgrote deel hiervan is te danken aan de vele schenkingen 
verkregen van enthousiaste Broekers die onze vereniging willen helpen het historisch archief 
compleet te krijgen. Naast schenkingen zijn ook objecten ( foto’s, ansichtkaarten, krantenar-
tikelen en boeken ) in bruikleen gegeven en aangekocht.
Zie hiervoor bijgaand het complete overzicht aanvullingen in jaar 2020.

Op onze website stonden eind 2020 ruim 7100 afbeeldingen op internet.

Vermeldenswaard  is dat de collectiebeheerders Aagje en Sytze ook veel leuke reacties op 
onze collectie uit binnen en buitenland ontvangen. Vragen en opmerkingen ook van mensen 
die in Broek hebben gewoond en zich nog betrokken voelen bij de ontwikkelingen in Broek.

ONS COLLECTIEBEHEERSYSTEEM

Jaar

2018

2019

2020

Bezoekers

3.485

4.299

5.081

Bekeken objecten

34.009

23.425

26.024

Jaartotalen:
(2e kolom: aantal bezoekers per jaar)
(3e kolom: aantal ’bekeken afbeeldin-
gen per jaar)



Wandelingen door Broek in Waterland
Historie en heden komen samen tot leven

Helaas is door de coronarichtlijnen een wandeling door Broek met gidsen van de ‘Vereniging 
Historisch Broek in Waterland’ op dit moment niet mogelijk. Toch wil de vereniging in deze 
editie nog maar weer eens aangeven dat, zodra de mogelijkheid zich weer voordoet, een 
wandeling door Broek in Waterland zeer de moeite waard is. 

Onder leiding van ervaren gidsen zijn prachtige tochten uitgezet langs de vele rijksmonu-
menten die het dorp rijk is. Naast de al welbekende route door Broek Noord is inmiddels een 
mooie wandeling door Broek Zuid uitgezet. Via Eilandweg, Zuideinde en Wagengouw voert 
de wandeling u naar de voormalige Veenderij, de huidige Volgermeer. Bovendien is het in de 
maanden december, januari en februari mogelijk om een avondwandeling door Broek Noord 
te maken; een wel heel aparte ervaring.

De Broeker Kerk, pannenkoekenhuis De Witte Swaen en Het Broeker Huis bieden u de moge-
lijkheid om vooraf en/of na afloop zowel binnen als buiten op het terras iets te drinken en te 
eten. 

Een wandeling door Broek in Waterland brengt verleden en heden op geheel passende wijze 
samen.

TWIJFEL NIET, GEWOON EEN KEER DOEN!

Informatie en reservering:
Emil Stöve | Telefoon: 0613585891 | Website: www.oudbroek.nl | 

Op de website staan onder het kopje Beleid en Jaarverslagen alle jaarverslagen van de 
vereniging. Althans, dat is de bedoeling. Feitelijk was de lijst bij lange na niet compleet. 
Aagje Bruijn en Hillebrand Kuypers hebben zich ingespannen om de publicatie op de site 
compleet te krijgen. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag ontbreken alleen 
nog de jaarverslagen van 1966 en 1967. Deze moeten nog uit het archief worden opge-
doken. Ze worden dan gedigitaliseerd en gepubliceerd. Wij danken Aagje en Hillebrand 
voor deze inspanning.

Ik kan u overigens aanbevelen om de oude jaarverslagen te lezen. Het geeft een mooi 
inzicht in wat onze vereniging tot stand heeft gebracht. Het is nu niet meer voorstelbaar 
dat vele oude huizen dreigden te verkrotten. Het toenmalige bestuur heeft met veel 
inzet en geduld er aan bijgedragen dat de oude huizen gerestaureerd werden. De kroon 
op het werk was de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht. Hierdoor is ons mooie dorp 
bewaard gebleven en ook voor de toekomst gewaarborgd. De jaarverslagen geven 
een goed beeld van deze strijd. Ook geven ze een goed beeld van de groeiende steun 
voor onze vereniging. Jarenlang bleef het  aantal leden schommelen rond de 200 leden. 
Inmiddels hebben we al jaren ruim 500 leden. Mocht u tijd hebben, blader dan eens door 
de oude jaarverslagen. 

Jaarverslagen op de website
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