VERSLAG OVER HET JAAR 2021
Een uitgave van Historische Vereniging Broek in Waterland.

Op de cover:
Nieuwe huizen Plan Groot aan de Van Disweg.

VOORWOORD
Intussen is wel duidelijk dat corona voor iedereen in werk, buurt en familie gevolgen heeft. Vooral
zijn we veel thuis. Ook voor de Historische Vereniging weer een bewogen jaar. Dat we ons er zo
geweldig doorheen hebben geslagen komt vooral door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers.
Naar hen gaat allereerst onze grote dank uit.
Zonder iemand te kort willen doen ga ik er een paar noemen. Uiteraard Jaap Wortel die het
financiële reilen en zeilen regelt en Frans Paul Abraham die zo’n beetje alle informatie registreert
en coördineert en Jan Hoetmer die de fysieke ruimte waar het feitelijk bij de vereniging om gaat
coördineert. Intussen is Marieke van Dam ons bestuur komen versterken die verantwoordelijk is
voor de publicitaire kant.

Agenda 56e Algemene Ledenvergadering 2022
Maandag 11 april - Broekerhuis aanvang 20.00 uur
Voorafgaande van de vergadering zal het gerestaureerde urinor worden
geopend.
Aanvang vergadering: 20.00
1.
2.
3.
4.
5.
-

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling notulen 55e jaarvergadering (26 oktober 2021)
Jaarverslag 2021
Financieel verslag 2021
Verslag kascommissie

6.
7.
8.
9.

Vaststellen begroting 2022
Statutenwijzigingen en benoeming leden Commissie van toezicht.
Rondvraag
Sluiting

Pauze
Na de pauze lezing door P. Korstman.
Onderwerp: amateur archeologie in Waterland

Laten we vooral niet vergeten Sytze Boschma die alle techniek verzorgt rondom de website en wat
er meer komt kijken. Samen met Aagje Bruijn wordt de collectie almaar groter en beheerd. Dan
komen we Sytze ook weer tegen samen met Aagje Bruijn, Hanneke de Wit, Hans Mulder en Jaap
Wortel die elke keer weer het prachtige Oud Broek Magazine tevoorschijn toveren.
Dan mogen we ook de nieuwe coördinator Rondwandelingen, Emil Stöve niet overslaan. Hoewel
corona lastig is voor rondleidingen geeft Emil een nieuw elan aan de wandelingen door terecht
ook de kleinschalige jongere buurten en de Volgermeerpolder erin op te nemen. Ook de reisjes
komen na de corona weer in zicht. Willem Englebert heeft zich aangeboden hier werk van te gaan
maken. En dan wordt nog steeds de weidemolen onderhouden door Jan Visser. Linda Feltkamp
zorgt nog altijd voor prachtige foto’s. En vergeef me als ik niet compleet ben. Duidelijk blijft dat we
zonder vrijwilligers nergens zouden zijn.
Tijdens de coronaperiode wordt de directe woonomgeving een stuk belangrijker. Als bewoners van
Broek wordt onze identiteit sterker dan ooit meebepaald door de prachtige kleinschalige architectonische- en stedenbouwkundige structuur van het hele dorp. De loyaliteit van de ruim driekwart
van de Broeker huishoudens die trouw lid zijn geeft deze enorme betekenis weer. Dit maakt de
doelstelling ’het dorps- en landschapsschoon van Broek in Waterland te bewaren, te beschermen
en waar mogelijk te vermeerderen’ belangrijker dan ooit.
In het Jaarverslag over 2020 is al aangekondigd - passend binnen onze doelstelling- de aandacht
meer en meer te richten op de kleinschaligheid en gebouwde stedenbouwkundige kwaliteit van
heel Broek. Dit betekent dat de vereniging zich niet alleen meer actief inzet voor de handhaving
van het beschermde dorpsgezicht maar net zo goed voor de bescherming van de karakteristieke
buurten daarbuiten in relatie tot het kwetsbare veenweidelandschap in de omgeving van het
dorp. We zullen hiervoor nadrukkelijk de samenwerking zoeken met andere partijen.
Terwijl we onze aandacht sterker dan voorheen richten op de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten
van Broek blijven we ook doen wat we altijd doen. Deze samenhang is wat de Broeker tot echte
Broeker maakt. Onze vereniging is verplicht aan de bijna 80% van de Broeker huishoudens die ons
steunen om deze weg in te slaan. Zij zijn geven hiermee immers de band weer tussen identiteit en
ruimtelijke kwaliteit. Praktisch gezien zal de komende periode aandacht gaan naar ruimtelijke
ingrepen in zowel dorp als kwetsbare landschap die de kwaliteiten van Broek aan kunnen tasten.
Werk aan de winkel dus met een prachtige toekomst voor Broek in Waterland.

Fotografie: Jan de Waal, Linda Feltkamp en bestuursleden
• Redactie: Het bestuur • Druk: Speed-o-Print, Amsterdam
• Vormgeving en opmaak: Studio Hans Mulder

Piet van Mourik
Voorzitter Historische Vereniging Broek in Waterland
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BESTUUR EN LEDENADMINISTRATIE

NOTULEN 55ste ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 op 10-11-2021

Bestuur
In het verenigingsjaar 2021 bestond het bestuur uit
de volgende leden:

1. Opening
De voorzitter Piet van Mourik opent de vergadering om 20.00 uur met een hartelijk welkom
aan de aanwezigen vergadering zoals gebruikelijk in het Broekerhuis.

Piet van Mourik
Jan Hoetmer
Jaap Wortel

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van een van de oprichters en erelid van onze vereniging dhr. J.W. Niemeijer.

voorzitter (sinds 2019)
algemeen bestuurslid (sinds 2013)
penningmeester (sinds 2018),
hiervoor voorzitter (sinds 2014)
Frans Abraham
secretaris (sinds 2017)
Marieke van Dam communicatie (sinds 2021)
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 collectiebeheer.
Hanneke de Wit, Sytze Boschma, Aagje Bruijn, Hans Mulder en Jaap Wortel vormen de
redactiecommissie 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 2021 525 leden per 31 december was het aantal 519 leden.
De vereniging heeft een erelid, de heer J. Maars.
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2. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris meldt dat een afmelding is ontvangen (Mevr. Van Gool).
3. Vaststellen notulen 54ste jaarvergadering
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2020
De vereniging telt op 31december 525 leden.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een architect voor de welstandscommissie die de Hr. Kwakman kan opvolgen op voordracht van de Historische vereniging.
5. Financieel verslag 2020
De penningmeester Jaap Wortel licht het financieel 2020 verslag toe. Ondanks het nagenoeg
stilvallen (door Corona) van de rondleidingen kon het jaar worden afgesloten met een klein
positief saldo. Dit mede door de bijdrage uit de de Rabo club-sponsor actie.
• Financieel Verslag kascommissie (Jan van Eck en Roel Kingma):
Roel Kingma en Jan van Eck hebben de financiele stukken van de vereniging bekeken en
beoordeeld. Zij zijn van oordeel dat de stukken prima in orde zijn. En verzoekt de vergadering de cijfers goed te keuren en de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid te
verlenen. De vergadering gaat akkoord.
• Samenstelling nieuwe kascommissie
Roel Kingma heeft drie jaar deel uitgemaakt van deze commissie en moet volgens reglement
plaatsmaken voor een ander lid. Willem Engelbert meldt zich voor de ontstane vacature aan.
6. Vaststellen begroting 2021
De begroting 2021 (opgesteld in januari -toen de corona invloed nog niet kon worden
ingeschat (met een positief resultaat van €340) ongewijzigd vastgesteld. Jaap merkt op dat
deze begroting waarschijnlijk niet kan worden gehaald. Emil Stove merkt de begrote 1700
onmogelijk gehaald wordt ( tot dusverre slechts 8 rondleidingen geboekt). Emil wil meer
activiteiten hiervoor ontwikkelen en wordt door het bestuur gevolgd.
7. Bestuursmededelingen
Het bestuur bestond voorheen uit 5 personen en is na het vetrek van Jan Maars tijdelijk
teruggebracht naar 4. Wij geven de voor keur aan iemand met Communicatieve ervaring.
Marieke van Dam is bereid gevonden om deze positie te willen invullen. (Marieke is al verantwoordelijk voor het invoeren en onderhouden van onze Facebook- pagina). Marieke zal op
de volgende ledenvergadering worden benoemd.
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8. Rondvraag
Mevr. Trudy Kunst vindt de aankondiging voor deze vergadering niet duidelijk. Bij toeval had
zij de aankondiging in de Broeker Gemeenschap gelezen en eerder was op de site van Oud
Broek bekend gemaakt dat afhankelijk de Corona maatregelen de datum t.z.t. bekend gemaakt zou worden.(In het september-nummer van Oud Broek is de agenda met juiste datum
gepubliceerd. Als mede op onze Face book pagina en in het laatste nummer van de Broeker
Gemeenschap red.) Voorts vindt zij de naam van de Vereniging verwarrend; soms Oud Broek
en soms Historische Vereniging. Piet stelt dat 2021 een overgangsjaar is en dat na de goedkeuring van de statuten (volgende ALV.) de nieuwe naam zal worden gebruikt. Uitzondering
naam van de website, alsmede de naam van de publicatie Oud Broek. Ook de naam voor een
hoofdstuk over foto’s en documenten uitwisseling -van de FB-pagina behoudt deze naam.
Emil Stöve vraagt waarom de vereniging dit jaar niet op de monumenten aanwezig was. Jan
Hoetmer licht toe dat dit jaar ”de Kroeg” als thema gekozen was. Vervolgens was de laatste
malen de bereidwilligheid van bewoners minimaal.
Emil wil volgend jaar met een plan komen om meer rondleidingen te kunnen organiseren.
Het kleine aantal uitgevoerde en geplande rondleidingen wordt grotendeels veroorzaakt
door de Corona pandemie.
Jaap meldt dat bestuur bezig is met de invoering van de Wet Bestuurlijke Hervorming (WBO)
dat na de statutenwijziging moet zijn afgerond. Om 21.00 sluit de voorzitter de vergadering
met een dank voor de aanwezigen voor de vergadering.

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 benoemd als burgerlid van de Monumentenen Welstandscommissie Waterland, namens Vereniging Oud Broek in Waterland.

Pauze
Lezing
Mevr. Jolanda van Ommeren (Hoog Heemraadschap Laag Holland) geeft een boeiende
lezing over de dijkbescherming met het Ijsselmeer. Dit mega -project dat thans in uitvoering
is bestaat uit 14 fasen (van Hoorn tot Durgerdam).Het gedeelte bij Uitdam is het meest complex. Er is tijdelijk een interessante expositie in Katwoude over dit project dat wordt uitgevoerd door een Alliancie van privaat en publieke organisaties.
Degenen die deze presentatie niet hebben gevolgd hebben een unieke kans gemist.
MONUMENTEN EN WELSTANDSCOMMISSIE WATERLAND (MWW) 2021:
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 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
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2 - PLANNEN BROEK IN WATERLAND: Adres en beschrijving werkzaamheden:
Atjehgouw 6: Realiseren bijbehorend bouwwerk.
Welstandadvies 2021 0406: Akkoord.
Welstandadvies 2021 1129: Aanhouden.
Welstandadvies 2021 1227: Akkoord op hoofdlijnen.
Broekermeerdijk 5: Slopen bestaande woning en realiseren nieuw woning met bijbehorende
			
bebouwing.
Welstandadvies 2021 0628: Niet akkoord, nader overleg.
Welstandadvies 2021 0920: Aanhouden.
Welstandadvies 2021 1004: Niet akkoord, nader overleg.
Erfgoedadvies 2021 1004: Niet akkoord, nader overleg.
Welstandadvies 2021 1018: Niet akkoord, nader overleg.
Erfgoedadvies 2021 1018: Niet akkoord, nader overleg.
Welstandadvies 2021 1101: Collegiaal overleg.
Erfgoedadvies 2021 1101: Collegiaal overleg.
Broekermeerdijk 25a (BP): Realiseren twee dakkapellen in dakvlak straatgevel.
Welstandadvies 2021 1227: Niet akkoord, nader overleg.
Broekermeerdijk 31: Realiseren bijbehorend bouwwerk.
Welstandadvies 2021 1101: Akkoord.
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Buitenweeren 14: Uitbreiden woonhuis aan de zijgevel.
Welstandadvies 2021 0419: Niet akkoord, nader overleg.
Welstandadvies 2021 0503: Akkoord.

Noordmeerpolder: Realiseren windwatermolen.
Welstandadvies 2021 0628: Akkoord.
Noordmeer 4: Geheel vernieuwen en veranderen van een stolpboerderij.
Welstandadvies 2020 0803: Akkoord op hoofdlijnen.
Welstandadvies 2021 0419: Niet akkoord, nader overleg.
Welstandadvies 2021 0503: Akkoord.

Drs. J. van Disweg 10: Realiseren van een woonhuis.
Welstandadvies 2019 0401: Akkoord op hoofdlijnen.
Welstandadvies 2019 0513: Akkoord op hoofdlijnen.
Welstandadvies 2019 0930: Niet akkoord, tenzij.
Welstandadvies 2021 0419: Akkoord op hoofdlijnen.
Welstandadvies 2021 0531: Akkoord.

Oosteinde 2: Uitbreiden woonhuis en dakkapel voorgevel.
Welstandadvies 2021 0125: Aanhouden.
Welstandadvies 2021 0208: Akkoord.

Eilandweg 21: Realiseren woonhuis met bijbehorend bouwwerk.
Welstandadvies 2020 0608: Akkoord op hoofdlijnen.
Welstandadvies 2021 0111: Akkoord.
De Erven 2 (GM): Herstellen van fundering en aanleggen kelder.
Welstandadvies 2020 1026: Niet akkoord, tenzij.
Erfgoedadvies 2020 1026: Niet akkoord, tenzij.
Gewijzigd plan:
Welstandadvies 2021 1213: Akkoord.
Erfgoedadvies 2021 1213: Akkoord.

Roomeinde 17a (BP): Realiseren pergola.
Welstandadvies 2021 0222: Aanhouden.
Monumentenadvies 2021 0222: Niet akkoord, tenzij.
Welstandadvies 2021 0308: Aanhouden.
Erfgoedadvies 2021 0308: Niet akkoord, tenzij.
West Weer 37: Maken dakopbouw in dakvlak achtergevel.
Welstandadvies 2021 0614: Akkoord.

Laan 18: Realiseren vrijstaand bijbehorend bouwwerk.
Welstandadvies 2021 1213: Niet akkoord, tenzij.
Erfgoedadvies 2021 1213: Niet akkoord, tenzij.

Woudweeren 21 WS: Realiseren woonark.
Welstandadvies 2021 0920: Niet akkoord, tenzij.

Leeteinde 1: (RM): Realiseren veranda.
Welstandadvies 2021 0419: Niet akkoord.
Erfgoedadvies 2021 0419: Niet akkoord.
Leeteinde 7: Realiseren bijgebouw.
Welstandadvies 2021 0406: Akkoord.
Erfgoedadvies 2021 0406: Akkoord.

Roomeinde 5 (BP): Uitbreiden woonhuis en realiseren twee parkeerplaatsen.
Welstandadvies 2021 0125: Akkoord op hoofdlijnen.
Erfgoedadvies 2021 0125: Akkoord op hoofdlijnen.

Deze woningen zijn gereed en
bewoond dit is weer een mooi stukje
Broek er bij.

Advisering m.b.t. binnenplanse afwijking:
Welstandadvies 2021 0823: Akkoord.
Erfgoedadvies 2021 0823: Akkoord.
Molengouw 16: Slopen bestaande woning en bouwen nieuwe woning.
Welstandadvies 2020 1221: Akkoord op hoofdlijnen.
Welstandadvies 2021 0726: Niet akkoord, nader overleg.
Welstandadvies 2021 0920: Akkoord.

Zuideinde 6 (RM): Aanbouw en achterbebouwing.
Welstandadvies 2019 0513: Collegiaal overleg.
Erfgoedadvies 2019 0513: Collegiaal overleg.
Welstandadvies 2020 0316: Aanhouden.
Erfgoedadvies 2020 0316: Aanhouden.
Welstandadvies 2021 1227: Aanhouden.
Erfgoedadvies 2021 1227: Aanhouden.

Er zijn de 4 appartementen gereed en
in middels 3 bewoond aan de rechterzijde moet er nog een komen.

Zuideinde 10 (RM): Uitbreiden van een woonhuis aan de achtergevel.
Welstandadvies 2021 0111: Niet akkoord.
Erfgoedadvies 2021 0111: Niet akkoord.
Welstandadvies 2021 0125: Niet akkoord.
Erfgoedadvies 2021 0125: Niet akkoord.
Zuideinde 10b: Verbouwen en uitbreiden van een woonhuis.
Welstandadvies 2021 0322: Niet akkoord, nader overleg.
Welstandadvies 2021 0503: Niet akkoord, tenzij.

Nieuwland 20: Realiseren bijbehorende bouwwerk.
Welstandadvies 2021 0111: Niet akkoord, nader overleg.
Welstandadvies 2021 0125: Akkoord.

Zuideinde 11: Uitbreiden van een woonhuis aan de achtergevel en dakkapel noordgevel.
Welstandadvies 2021 0111: Niet akkoord, tenzij.

Nieuwland 32: Renoveren en uitbreiden basisschool.
Welstandadvies 2021 0111: Akkoord.

Zuideinde 20: Realiseren van een aanbouw.
Welstandadvies 2021 0222: Niet akkoord, tenzij.
Monumenten advies 2021 0222: Niet akkoord, tenzij.
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BEGROTING 2022

Zuideinde achter 20: 20a en 20b: Realiseren van twee woningen.
Welstandadvies 2019 1014: Akkoord op hoofdlijnen.
Welstandadvies 2021 0125: Akkoord.

Inkomsten

Wijziging op vergunning woning 1 en 2:
Welstandadvies 2021 0419: Niet akkoord, tenzij.
GM = Gemeentelijk Monument

RM = Rijksmonument

BP = Beeldbepalend pand

FINANCIEEL OVERZICHT 2021
Inkomsten

Begroting

Realisatie 2020

Realisatie 2021

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

€
€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€

7.662,40
660,00
342,00
288,87
0,00
3,68

€

0,00

€

47,90

€

7.548,01

Totaal

€ 9.100,00
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€ 8.592,65

Begroting

Realisatie 2020

Realisatie 2021

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

€ 9.100,00

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

Contributies leden
Rondleidingen
Verkoop artikelen
Excursie
Onttrekking res.
Onroerende zaken

€
€
€

7.600,00
800,00
0,00
p.m.

€

0,00

Totaal

€ 8.400,00

€ 16.504,96

Uitgaven

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
0,00
400,00
0,00
340,00

Uitgaven

50,00
0,00
399,15
49,44
177,77
0,00
2.547,59
792,30
0,00
209,40
521,68
94,99
100,00
1.788,87
0,00
0,00
7.548,01
175,61
0,20
2.049,95

€ 16.504,96

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

230,00
100,00
400,00
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
0,00
250,00
240,00
0,00

Totaal

€

8.400,00

Toelichting begroting 2022
Contributies.
Op basis van de gerealiseerde opbrengst aan contributies is de raming ten opzichte van vorig
jaar verhoogd met € 200 tot € 7.600.
De verzendkosten van OudBroek.nl aan de leden die verder weg wonen, stijgen al een aantal
jaren. Per publicatie zijn drie postzegels nodig van € 0,96. Per jaar kost deze verzending per
buitenlid derhalve 12x € 0,96, ofwel € 11,52. Voor buitenleden is de contributie € 5 meer dan
voor de leden waar de publicatie door vrijwilligers wordt rond bezorgd. We hechten sterk aan
de trouwe leden die verder weg wonen.
De begroting is elk jaar met enig passen en meten sluitend te krijgen. Ook voor 2022 is het
gelukt om ondanks de lagere opbrengst voor rondleidingen een sluitende begroting te krijgen. Door een zorgvuldig financieel beheer is er elk jaar toch een positief saldo gerealiseerd.
Voor 2021 bedroeg dat € 2.049,95. Gezien dat positieve resultaat ziet het bestuur geen reden
om de contributie te verhogen. Mocht er in de toekomst een verhoging van de contributie
onvermijdelijk zijn, dan zullen we voorstellen de contributie voor buitenleden meer te verhogen dan die voor de leden waar de publicatie wordt bezorgd door vrijwilligers.
Rondleidingen
In 2018 is een opbrengst van € 1.939 gerealiseerd, en in 2019 € 1.700. In 2020 en 2021 was
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de opbrengst uit rondleidingen door corona slechts € 420 respectievelijk € 660. Ook dit jaar
verwachten we nog aanzienlijk minder rondleidingen. Voorzichtigheidshalve ramen we € 800.
Representatie
In lijn met de in de afgelopen jaren gerealiseerde uitgaven is de raming verlaagd naar € 400.
Onvoorzien
In de afgelopen jaren waren er geen onvoorziene uitgaven. De raming is zodanig verlaagd
dat de begroting sluit.
BALANS PER 31-12-2021

ACTIVA
Rekening courant NL44RABO
Spaarrekening NL02RABO
Spaarrekening NL76RABO
Tentoonstellingsmateriaal
Scanner/computer
(on)roerende zaken

€
170,70
€ 33.003,48
€ 1.959,24
€
1,00
€
0,00
1,00

Totaal

€ 35.135,42

PASIVA
Continuïteitsreserve
Bomenfonds
Reserve (on)roerende zaken
Reserve computer/scanner
Nog te ontvangen facturen

€ 25.396,54
€ 1.959,24
€ 6.495,84
€ 1.200,00
€
83,80

Totaal

€ 35.135,42

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 weidemolen en het bankje bij de kerk. In 2021 is de restauratie van het toilet gerealiseerd. Het
eendenhuisje wordt in 2022 gerestaureerd.
TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT 2021
Contributies leden
De stijgende lijn aan opbrengsten van de contributies is voortgezet. In 2021 is € 7.662,40
aan contributies door de leden betaald. Dat is € 262,40 meer dan begroot. De contributieopbrengst 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
2021 € 7.662,40
De stijging van het aantal leden sinds 2016 is daar mede debet aan.
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Verkoop artikelen
In 2021 is 1 exemplaar van ons jubileumboek verkocht.
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 € 288,87.
Excursie
Er is in 2021 geen excursie georganiseerd. Derhalve geen inkomsten en uitgaven.

Uitgaven

Inkomsten

Rondleidingen
Door alle beperkingen zijn er in 2020 aanzienlijk minder rondleidingen geweest. De opbrengst is bijna € 1.000 lager dan begroot.

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 €
7.548,01 betreft het onderhoud aan de weidemolen (€ 70,21) en de restauratie van het urinoir
(€ 7.477,80).
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 lager dan begroot. Door corona was OudBroek.nl minder dik dan begroot.
Jaarverslag
De kosten van het jaarverslag vielen lager uit door lagere kosten jaarvergadering.
Beheer collectie
Er zijn dit jaar minder kosten gemaakt dan begroot. Er zijn twee items aangeschaft en er is
opbergmateriaal aangeschaft.
Reserveringen
De reservering voor computer/scanner bedraagt € 100 en jaarlijks wordt € 1.500 toegevoegd
aan de reserve onroerende zaken. Het bedrag van de clubactie van de Rabobank is ook toegevoegd aan de reserve.
Batig saldo
Ondanks de tegenvallende opbrengsten van de rondleidingen resteert er een positief saldo
van € 2.133,75. Dit is vooral het gevolg van lagere kosten.
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COLLECTIE 2021
Uitbreiding van de collectie
In 2021 zijn wederom een aantal items geschonken of in bruikleen gegeven voor onze collectie.
Verworven
Van verzamelaars

Paasbrief Johanna Doncan 1800

Schenking
Mevr. Van de Waard-Groot
Ed Honingh
John Hameleers
Petra Steenkamer
W.D.T.D. Wiarda

2 grote portretfoto’s en 2 foto’s
Ansichtkaart
Circa 300 dia’s 1980-1995
Diverse foto’s van de Broekerkerk
Diverse boeken, stukken en foto’s

Bruikleen
Sytze Boschma
Jan de Lange
Beatrix Pronk
Jaap Kouwenoord

2 foto’s
Foto’s Leeteinde 9
9 foto’s familie Pronk
Foto’s steenwerpen
ONS COLLECTIEBEHEERSYSTEEM

Ook dit jaar is er weer hard gewerkt om onze collectie met mooie foto’s en bijbehorende
beschrijvingen uit te breiden. Veel maar vooral dankbaar werk om te zien hoe veel bezoekers
(overal vandaan) onze website
Jaar
Bezoekers
Bekeken objecten
weten te vinden.
2018
3.485
34.009
Eind 2021 stonden ruim 7900
afbeeldingen op internet en in
2019
4.299
23.425
het tabelletje links ziet u per jaar
2020
5.081
26.024
het aantal bezoekers en de foto’s
2021
4896
32.037
die zij bekeken.
Het Zijper Collectie Beheersysteem (ZCBS) dat wij al sinds 2009 in gebruik hebben, heeft
ook het afgelopen jaar weer de belangstelling gewekt van 15 nieuw aangesloten historische
verenigingen en musea.
De nieuwe 15 deelnemende ZCBS-instellingen zijn::
115 : Oudheidkundige Vereniging ”Het Land van Strijen” / Museum ”Land van Strijen” (ZH)
116 : Museumboerderij Mariahoeve (GE)
117 : Haags Bus Museum (ZH)
118 : Historische Vereniging Steenwijk (OV)
119 : Historische Vereniging Binnenwaard / Museum Het Voorhuis (ZH)
120 : Museum het Gildenhuys Blokzijl (OV)
121 : Stichting Nieuw Sion, Diepenveen (OV)
122 : Historische Kring Velsen (NH)
123 : Onderduikersmuseum ’De Duikelaar’ te Nieuwlande (DR)
124 : Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen (ZH)
125 : Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet (ZH)
126 : Stichting Vrienden van Oud Hillegom (ZH)
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127 : Vereniging Oud-Valkenburg (ZH)
128 : Stichting Molen Woldzigt Roderwolde (DR)
129 : Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge, VSW (ZH)
In totaal hebben deze 129 instellingen ruim 1,3 miljoen afbeeldingen op internet staan welke
op eenvoudige wijze via onze homepage zijn te bezichtigen. Een schat aan historisch materiaal! Niet overdreven om te zeggen dat het systeem ZCBS van de ontwikkelaar, de heer
Gerard van Nes, de status van een landelijke en zeer gewaardeerde toepassing heeft bereikt.
Onze website met historische krantenartikelen wordt nog steeds druk bezocht. Gemiddeld 17
bezoekers per dag. De krantenartikelen geven een interessant beeld van wat er zoal in de afgelopen eeuwen in Broek heeft plaatsgevonden en welke broekers daarbij betrokken waren.
Aagje is nu bezig met het jaar 1923 te verwerken. We moeten dus nog wat geduld hebben
om de jaren daarna in beeld te krijgen. Maar Aagje en Sytze gaan voorlopig stug door met
hun werkzaamheden.

Het dorp van Neeltje Pater

De kooplieden- en regentenfamilies van Broek in Waterland in de achttiende eeuw.
Binnenkort verschijnt het boek ”Het dorp van Neeltje Pater”’ van Jochem Kroes. Bij ons
jaarverslag vindt u de folder over het boek. Het boek is rechtstreeks bij de uitgever te
bestellen en kost dan € 25 plus € 6 aan verzendkosten.
U kunt het boek ook kopen bij boekhandel NIMO in Monnickendam. Het kost dan € 25.
Bestellen kan ook via mail (info@nimoboek.nl) of telefoon (0299-653582). In overleg kan
het boek dan eventueel worden bezorgd in Broek in Waterland.

Historie en heden komen samen tot leven

Het kan en mag weer! Vanaf 18 februari 2022 is het weer mogelijk zonder beperkingen een
prachtige wandeling door Broek in Waterland te maken. Onder leiding van ervaren gidsen
zijn prachtige tochten uitgezet langs de vele rijksmonumenten die het dorp rijk is. Naast de
al welbekende route door Broek Noord is ook een interessante wandeling door Broek Zuid
uitgezet. Via Havenrak, Eilandweg, Zuideinde en Wagengouw voert deze wandeling u naar de
voormalige Veenderij, de huidige Volgermeer.
De Broeker Kerk, pannenkoekenhuis ‘De Witte Swaen’, het Broeker Huis, cafetaria De Rob en
IJssalon Antonio bieden de mogelijkheid om vooraf en/of na afloop zowel binnen als buiten
op het terras iets te eten en te drinken.
Dat 2022 een fijn en onbekommerd
wandeljaar wordt! Een wandeling door
Broek in Waterland mag daarbij zeker
niet ontbreken.
GEWOON EEN KEER DOEN!
Informatie en reservering: Emil Stöve
Tel.: 0613585891/b.g.g. 020-4031734
Website: www.oudbroek.nl
De gidsen van de ‘Historische Vereniging Broek in Waterland’ staan voor u klaar!
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