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VAN DE VOORZITTER
Het begin van 2020 stond in het teken van de Kroniek van Enkhuizen. Oorspronkelijk was ‘De Kroniek’
een project dat bestond uit de grote billboards in de stad, een website, de prachtige historische kranten
die een aantal keren verschenen zijn en een rubriek in het Noord-Hollands Dagblad/Enkhuizer Courant.
Ter afsluiting van het project is een groot aantal artikelen gebundeld in het boek ‘De Kroniek van
Enkhuizen’. Het boek vindt gretig aftrek. Niet alleen in de Waag, waar de leden van de vereniging het
boek nog steeds met een aanzienlijke korting kunnen kopen, maar ook in de boekwinkels waar de
korting uiteraard niet berekend wordt. In de lezing tijdens de voorjaarsvergadering zal ik proberen om
de grote lijnen van het tijdvak 1870 – 1970, de periode waar de Kroniek over gaat, te beschrijven. Het
boek zal ook op de avond van de voorjaarsvergadering te koop zijn.
Na het hele drukke jubileumjaar 2019, met de ‘aangeklede’ wandelingen, de zaterdag in mei toen de
Kogge uit Kampen en de Halve Maen uit Hoorn voor de kade bij het Snouck van Loosenhuis lagen en
veel West-Friese erfgoedorganisaties zich presenteerden, hebben we nu een ‘gewoon’ jaar. Nou ja
gewoon: de stadswandelingen trekken nog steeds buitengewoon veel publiek, de bouwhistorische
onderzoeken worden nog steeds gedaan, sterker nog, we worden zelfs in de positie geplaatst waarbij wij
aan de bel moeten trekken als een verbouwing niet volgens de afspraken verloopt. En elke
maandagmorgen is een vaste ploeg vrijwilligers bezig om de grote bibliotheek en het groeiende archief
van de vereniging te onderhouden. We blijken zelfs een uitgebreide collectie schilderijen te hebben die
zeer de moeite waard is.
Ik hoor mijn zeer West-Friese grootvader al zeggen: “Jolle benne d’r maar drok mee”.
Klaas Koeman
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ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING OUD ENKHUIZEN
15 APRIL 2020
20.00 UUR
Zuiderkerk Enkhuizen
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen
Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2019
Jaarverslag 2019
Financieel Verslag 2019
Verslag Kascommissie
Benoeming Kascommissie
Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend in 2020: G. Vermeer. Hij stelt zich herkiesbaar.
Namen van tegenkandidaten kunnen tot 6 april 2020 bij het bestuur worden ingediend.
8. Mededelingen van het bestuur
9. Rondvraag
PAUZE
10. “Het economisch herstel van Enkhuizen in de periode 1870-1970”
Klaas Koeman vertelt hierover.
11. Sluiting






Huisgenoten en andere belangstellenden zijn welkom.
Alle leden hebben het recht om voorstellen voor behandeling in de Algemene Ledenvergadering
in te dienen. Deze kunnen tot en met 6 april 2020 schriftelijk ter kennis van het bestuur worden
ingebracht.
Bijgevoegd vindt u een betalingsverzoek voor het voldoen van de jaarlijkse contributie.
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING OUD ENKHUIZEN
Gehouden op 17 april 2019
De ALV is bijgewoond door circa 100 leden.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Klaas Koeman opent de vergadering en heet de leden welkom. Voorafgaand aan de ALV was
er Open Huis in de Waag. Veel leden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om een kijkje te
nemen in het nieuwe clubgebouw. Er vinden volop activiteiten plaats in het gebouw. Elke maandag is er
een groep actief bezig met het archief. Elke laatste zaterdag van de maand is de bibliotheek open. Het
bestuur vergadert er maandelijks en ook de stadsgidsen hebben hier hun bijeenkomsten. Vanavond was
er ook een schilderij van de Torenstraat te zien dat is gerestaureerd door Maria Diez.
Het afgelopen jaar is Oud Enkhuizen bij een aantal zaken betrokken geweest:
- Goudleerbehang voormalig Weeshuis: na de brand lag het goudleerbehang op de zolder van het
voormalige weeshuis. De gemeente heeft het pand destijds verkocht zonder hier afspraken over te
maken. In de pers is vermeld dat Oud Enkhuizen vindt dat het goudleerbehang moet worden hersteld en
teruggeplaatst. Dit klopt niet helemaal. Oud Enkhuizen is van mening dat er door deskundigen naar de
staat van het behang en de haalbaarheid van terugplaatsing moet worden gekeken. Gelukkig is bereikt
dat er nu serieus met het behang wordt omgegaan.
- Snouck van Loosenhuis: de vereniging is hier indirect bij betrokken. Op dit moment is er goed contact
tussen de gemeente en het bestuur van de Stichting Snouck van Loosen. Deze gesprekken verlopen
constructief. Er wordt ook gesproken over het Hervormd Centrum. Oud Enkhuizen is vaak aanwezig bij
de gesprekken of ontvangt hierover een terugkoppeling.
- Erfgoedbeleid: B & W is bezig met het opstellen van een erfgoedbeleid. Momenteel maakt Oud
Enkhuizen de bouwhistorische rapporten, hierbij ontbreekt de ambtelijke of juridische dekking. Twee
weken geleden is een peilnota met een eerste initiatief voor erfgoedbeleid aan de raad voorgelegd. Zij
hebben hier unaniem positief op gereageerd. De raad heeft hiermee een eerste stap genomen.
- In 2019 bestaat Vereniging Oud Enkhuizen 75 jaar. Dit wordt op 22 juni gevierd met een evenement
waarbij De Halve Maen en de Kamper Kogge naar Enkhuizen worden gehaald en voor het Snouck van
Loosenhuis aangemeerd. Beide schepen en het Snouck van Loosenhuis zijn die dag te bezichtigen. Vanaf
half mei staat het programma op de website en is aanmelden mogelijk. De leden van Oud Enkhuizen
worden van harte uitgenodigd het evenement bij te wonen. Niet leden betalen entree voor de
bezichtiging.
In het kader van het jubileum wordt in de herfst een congres georganiseerd rond het thema
bouwhistorie. Verdere details over het congres volgen op een later tijdstip.
Oud Enkhuizen heeft de wens om de Waag in de zomermaanden ook meer open te stellen. Zijn er leden
die zich beschikbaar willen stellen als vrijwilliger om de openstelling mogelijk te maken?
Om contact te houden met de leden zou de vereniging graag een bestand met emailadressen willen
aanleggen. De voorzitter vraagt de aanwezige leden hun mailadressen door te geven aan
ledenadministratie. ledenadministratie@oudenkhuizen.nl
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 18 april 2018
Het verslag wordt inhoudelijk en tekstueel ongewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van:
Jil van der Horst vraagt waarom de huur van De Waag openbaar moet worden aanbesteed.
Klaas Koeman antwoordt dat de gemeente voor De Waag een commerciële huurprijs vraagt. De
gemeente heeft voor het vaststellen hiervan een bureau ingeschakeld. Vervolgens heeft de gemeente
een subsidie toegekend waardoor de huurprijs op een verantwoord niveau werd gebracht voor Oud
Enkhuizen.
4. Financieel verslag 2018
Penningmeester Jan Koekkoek meldt dat er door de verhuizing € 17.000 meer is uitgegeven dan dat er is
binnen gekomen. Voor dit jaar kunnen we ook geen zwarte cijfers schrijven, de aanschaf van de
verwarming moet nog worden opgenomen in boekjaar 2019.
5. Verslag Kascommissie:
Op 20 februari 2019 heeft de kascommissie bestaande uit mw. I. Lub-Jaring en Edzard Visser de
financiële administratie van 2018 in het bijzijn van penningmeester Jan Koekkoek gecontroleerd. Het
geheel was overzichtelijk en is in orde bevonden. Op aanraden van de kascommissie verlenen de leden
decharge aan het bestuur.
6. Benoeming kascommissie
In 2020 zal de kascommissie bestaan uit Edzard Visser (voorzitter) en Teun Groot. Bram de Goede is
reserve lid.
7.Bestuursverkiezing
Hoewel periodiek aftredend ontbreekt Saskia de Wit helaas de tijd om deel te nemen aan de
bestuursactiviteiten. Voorgedragen worden Jorien Kant en Herman Beerding. De vergadering stemt
hiermee in.
8. Rondvraag
- Vraag: Is er al nagedacht hoe de bovenverdieping van de Waag toegankelijk kan worden gemaakt voor
mindervaliden? Klaas Koeman merkt op dat hij al eerder heeft aangegeven dat het gebouw slecht
toegankelijk is voor mindervaliden. Het gebouw mag niet worden aangepast, een traplift zit er niet in.
- Vraag: Hoe kunnen we de Waag beschermen? Klaas Koeman merkt op dat zich op elke etage een
brandmelder en brandblusser bevindt, sprinklers zijn niet toegestaan.
- Vraag: Hoe zit het met de verzekering? Jan Koekkoek antwoordt dat de inboedel is verzekerd tegen
brand en diefstal.
- Cees Groot meldt dat de eerste stadswandeling dit jaar op 12 juni 2019 zal plaatsvinden. Deze
wandeling is weggevallen uit het overzicht.
Judith Albers, secretaris
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JAARVERSLAG 2019
VERENIGING OUD ENKHUIZEN
Bestuur
Het bestuur was in 2019 als volgt samengesteld:
Dhr. K.E. Koeman
voorzitter
Mw. J. Albers
secretaris
Dhr. J. Koekkoek
penningmeester en vicevoorzitter
Dhr. C. Groot
lid
Dhr. J. Keppel
lid
Dhr. G. Vermeer
lid
Mw. J. Kant
lid
Dhr. H. Beerding
lid
Leden
Op 1 januari 2019 telde de vereniging 1415 leden. Op 31 december 2019 waren dit er 1389. Netto
daalde het aantal leden met 26 personen.
Vergaderingen
In 2019 vonden er elf reguliere bestuursvergaderingen plaats. De Algemene Ledenvergadering vond
plaats op 17 april 2019 in de Zuiderkerk. Om onze leden kennis te laten maken met het nieuwe clubhuis
werd er voorafgaand aan de ALV een Open Huis georganiseerd in de Waag. Hiervan werd goed gebruik
gemaakt. De lezing van de Algemene Ledenvergadering sloot aan bij de nieuwe huisvesting van Oud
Enkhuizen. Klaas Koeman en Gerrit Vermeer vertelden over de bouwhistorische aspecten en omgeving
van de Waag.
De najaarsvergadering vond plaats op 9 oktober 2020, de lezing werd verzorgd door Jaap Keppel en had
de Librije als onderwerp.
Jubileumjaar
In 2019 bestond Oud Enkhuizen 75 jaar. Dit is uitgebreid gevierd met een aantal spraakmakende
activiteiten. Op zaterdag 22 juni verbond de vereniging een bijzonder erfgoedtrio met elkaar. Aan de
Dijk voor het Snouck van Loosenhuis werd aangemeerd door de historische replica’s van de Kamper
Kogge en de Halve Maen. Aan boord van de schepen en door het Snouck van Loosenhuis vonden
rondleidingen plaats. Op de kade voor de schepen was een erfgoedmarkt waar verenigingen en musea
de gelegenheid hadden om zich te presenteren. Met meer dan 800 bezoekers was het een zeer
geslaagde dag.
In het kader van het jubileum werd er dit jaar voor gekozen om één van de zes stadswandelingen vanaf
het Krabbersgat te laten plaatsvinden. Dat werd een doorslaand succes: op 26 juni stonden er 400
belangstellende klaar om mee te varen op één van de twee boten waarvan er één gratis beschikbaar
was gesteld door het Zuiderzeemuseum.
Op uitnodiging van Oud Enkhuizen vond op 7 september de Westfriezendag van het Westfries
Genootschap plaats in de Zuiderkerk. In de middag werd er een afwisselend programma aangeboden
met o.a. een stadswandeling en lezing over het project Musicq Enchuysen.
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Het jubileumjaar werd op 12 oktober 2019 afgesloten met een drukbezocht symposium rond het thema
‘Bouwhistorisch onderzoek als bron voor lokale geschiedenis’. Sprekers waren Professor dr. Gabri van
Tussenbroek (bekleder van de leerstoel Stedelijke Identiteit en Monumenten, in het bijzonder van de
stad Amsterdam), ir. Edwin Orsel (stadsbouwhistoricus bij Erfgoed Leiden en omstreken, voorzitter van
het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici en bestuurslid van de Stichting Bouwhistorie Nederland),
Gerrit Vermeer (werkzaam bij de UvA, Faculteit der Geesteswetenschappen met als specialiteit
gebouwd erfgoed in Nederland met Amsterdam en Enkhuizen als speciale punten van aandacht) en
onze eigen voorzitter Klaas Koeman.
Steevast
Begin september verscheen Steevast 2019, de 41e jaaruitgave van de vereniging Oud Enkhuizen.
Stadsgevangenis
In 2019 bezochten 3488 personen de Stadsgevangenis. Dat is 15,4% minder ten opzichte van 2018. Ook
dit jaar lieten de groepen het vooral afweten in het voor- en naseizoen.
De Open Monumentendagen werden wederom goed bezocht. Op zaterdag 14 september werden er
435 bezoekers geteld. Op zondag 15 september waren dat er 416. De Stadsgevangenis was geopend in
de periode van zaterdag 6 juli 2019 tot en met zondag 15 september 2019 (het weekend van de Open
Monumentendagen).
Open Monumentendag 2019
Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september trok Enkhuizen weer veel geïnteresseerde
bezoekers van binnen en buiten de stad. Er kon een bezoek worden gebracht aan circa 20 monumenten.
Excursie
Op 5 oktober 2019 werd er in het kader van de jaarlijkse ledenexcursie een bezoek gebracht aan de
Librije van de Walburgiskerk in Zutphen. Ook vond een stadswandeling plaats onder leiding van gidsen
van de plaatselijke VVV. De lezing van Jaap Keppel tijdens de najaarsvergadering van
9 oktober sloot aan op de excursie.
Als alle activiteiten in 2019 op een rijtje worden gezet blijkt wel dat Oud Enkhuizen na 75 jaar nog steeds
springlevend is. Afgelopen jubileumjaar was niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze vrijwilligers.
Het bestuur wil hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun enthousiasme en toewijding.
Judith Albers, secretaris
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 / TOELICHTING
Inkomsten:
1. In 2019 zal het boek ‘Kroniek van Enkhuizen’ verschijnen. In de voorverkoop zijn al boeken verkocht.
2. De excursie van 2019 bracht ons naar Zutphen. Er waren 41 betalende deelnemers.
3. Bijdrage portokosten: dit is het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor de verzendkosten van
Steevast voor de leden buiten de stad.
4. Rente: het genoemde bedrag aan rente is in 2019 ontvangen. De rentepercentages daalden ook in
2019. En dat is te zien aan de inkomsten uit rente. In het verleden konden we met de inkomsten uit
rente het drukken van Steevast bijna bekostigen!
5. Inkomsten Stadsgevangenis: in vergelijking met het vorig jaar is het aantal betalende bezoekers iets
gedaald. Dit jaar hebben we ook een relatief klein aantal groepen als bezoekers buiten het normale
openingsseizoen gehad.
Uitgaven:
1. De uitgaven voor drukwerk zijn een stuk hoger dan vorig jaar. Zoals vorig jaar al gemeld hebben we
dit jaar (na onze verhuizing) nieuwe enveloppen en folders laten drukken. De voorraad is nu eerst
weer aangevuld.
2. Deze post is aanmerkelijk hoger dan vorig jaar, maar is goed verklaarbaar. Voor het archief hebben
we een drietal laptops aangeschaft. De vrijwilligers van de archiefgroep kunnen zo flexibeler werken
binnen de Waag. Die ene computer die we hadden was te weinig voor de groep en bovendien was
deze inmiddels ook (meer dan) afgeschreven. Daarnaast hebben we een aantal archiefzaken
(kunstwerken, kaarten, enz.) laten inlijsten om ze beter te kunnen bewaren. Dit was ook een
kostbare aangelegenheid.
3. In januari 2019 hebben wij de groep vrijwilligers die nauw bij de verhuizing betrokken was met een
etentje bedankt voor hun inzet. Zonder hun hulp was de verhuizing zeker niet zo goed verlopen als
nu het geval is geweest! Alle vrijwilligers hebben wij in maart 2019 uitgenodigd om met ons mee te
gaan naar Alkmaar voor een bezoek aan het Stedelijk Museum. Enerzijds als dank voor hun inzet,
maar ook omdat daar veel te vinden is over de geschiedenis van (o.a.) West-Friesland.
4. Het totaal aan kosten voor de post ‘porto/secretariaat’ is nu weer terug naar een normaal niveau.
Door een extra brief aan alle leden in 2018 en de aanschaf van een nieuwe printer was deze post
vorig jaar (eenmalig) extra hoog.
5. Vanwege het jubileum van onze vereniging was er een speciaal programma met een tweetal
vaartochten. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht.
6. Ons jaarboek Steevast had in 2019 van ‘normale dikte’. Het verschil met vorig jaar zit vooral in een
kleinere oplage.
7. De openstelling van de Stadsgevangenis is alleen maar mogelijk dankzij een groep vrijwilligers die als
suppoost tijdens de openingsuren aanwezig wil zijn. Het bestuur is deze vrijwilligers zeer erkentelijk.
Deze vrijwilligers krijgen een bescheiden vrijwilligersvergoeding. Een aantal vrijwilligers heeft
besloten deze vergoeding terug te geven aan de vereniging. Deze bedragen zijn in de boekhouding
opgenomen als giften. Het bestuur stelt deze geste van deze vrijwilligers zeer op prijs. Er is overigens
nog steeds behoefte aan nieuwe suppoosten! In 2019 was er geen nieuwe tentoonstelling in de
Stadsgevangenis.
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8. We hadden op meer deelnemers gerekend en daarom zijn de uitgaven voor de excursie hoger dan
de inkomsten.
9. In 2019 kwam nog de afrekening van de energiekosten over 2018 van het clubgebouw aan de
Westerstraat. De vaste lasten van de Waag omvatten huur, WOZ en waterschapsbelasting. De huur
wordt voor een deel gesubsidieerd door de gemeente (zie bij ontvangen subsidies). De WOZ was een
verrassing (zoals voor meer gebruikers van monumenten van de gemeente Enkhuizen) en hierover
zijn we met de gemeente in gesprek.
10. Hier staan de kosten van de bijeenkomsten met de leden. In 2019 waren dat, zoals gebruikelijk, de
Algemene Ledenvergadering en de Najaarsledenbijeenkomst. De kosten van de Najaarsledenbijeenkomst zijn nog niet meegenomen in dit overzicht.
11. Het jubileum hebben we gevierd op zaterdag 22 juni met de komst van de Halve Maen en de
Kamper Kogge en een markt waar cultuurhistorische verenigingen zich konden presenteren. Dit alles
vond plaats op de Dijk, tegenover het Snouck van Loosenhuis, dat voor deze gelegenheid ook te
bezichtigen was.
12. Ook het symposium over bouwhistorie op zaterdag 12 oktober was onderdeel van ons jubileum.
13. Verstrekte subsidies: de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Open Monumentendag bedraagt € 250,=.
Verder hebben we het maken van een stormbal gesubsidieerd. Dit bedrag hebben we overigens
weer teruggekregen van de gemeente Enkhuizen (zie bij ontvangen subsidies aan de
inkomstenkant). Verder hebben we de restauratie van het schilderij van de Torenstraat
gesubsidieerd.
14. In 2019 was het boek ‘Kroniek van Enkhuizen’ in voorbereiding. Deze zal in 2020 verschijnen. In 2019
zijn al kosten gemaakt.
15. De laatste kosten voor onze verhuizing zijn in 2019 gemaakt. Onderdeel van het totaalbedrag zijn de
aanlegkosten voor de infraroodverwarming van de Waag. Het gaat hierbij om een bedrag van
€ 15.997.
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VERENIGING OUD ENKHUIZEN
FINANCIEEL
VERSLAG
FINANCIEEL
VERSLAG 2019
Balans per 31 december 2019
Spaarrekeningen
Betaalrekening
Kas

200.688,62 Vermogen
4.458,56 Bestemmingsreserve
50,00

172.755,41
32.441,77

205.197,18

205.197,18

Saldi liquide middelen per 1 januari 2019
Ontvangsten 2019

228.084,83
45.951,39

Uitgaven 2019

274.036,22
68.839,04

Toelichting op de balans

Saldi liquide middelen per 31 december 2019
waarvan gereserveerd:
Subsidiereserve
Gevelstenenfonds
Blaeuhulckfonds

205.197,18

Vermogen

172.755,41

25.884,84
2.556,93
4.000,00

Begroting voor het jaar 2020
Ontvangsten:
Contributies
Verkoop boeken
Bijdrage portokosten
Rente
Stadsgevangenis
Bijdrage deeln. cursussen
Giften
Subsidies

Uitgaven:
24.000,00
6.300,00
1.500,00
50,00
3.000,00
0,00
300,00
5.000,00

Verzekeringspremies
Drukwerk
Bibliotheek/archief
Representatie
Kosten betalingsverkeer
Vergaderkosten
Porto/administratiek./secret.
Lidmaatschappen
Stadswandelingen/winterlezingen
Jaarboek Steevast
Expositie Stadsgevangenis
Ledenaktiviteiten
Verenigingsgebouw
Toevoeging subsidiereserve/fondsen
Kosten uitgaven (boeken)
Kosten Jubileum
Cursussen

40.150,00

300,00
1.000,00
750,00
1.500,00
450,00
250,00
1.000,00
400,00
1.250,00
7.500,00
1.000,00
1.250,00
10.000,00
4.000,00
11.000,00
500,00
0,00
42.150,00

Het tekort wordt onttrokken aan het vermogen.
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Staat van ontvangsten en uitgaven
Inkomsten
Contributies
Verkoop boeken
Overig
Huwelijk aan diggelen
Kroniek van Enkhuizen
Excursie (*)
Bijdrage portokosten
Rente
Stadsgevangenis
Giften
Bijdrage deeln. cursussen
Subsidies
St. OFE (Jub )
Gem Enkhuizen (Waag)
Gem Enkhuizen (Jub )
Gem Enkhuizen (Stormb al)

2018

2019
23.673,15
776,17

265,67
510,50

23.357,29
1.401,61 1
457,11
944,50

0,00
1.570,05
228,12
2.992,10
879,00
0,00
0,00

1.230,00
1.607,38
23,44
2.682,70
792,47
0,00
14.856,50
5.000,00
4.475,00
5.000,00
381,50

(*) 2018: Geen
2019: Zutphen

Totaal inkomsten

30.118,59

12

45.951,39

2
3
4
5

Uitgaven
Verzekeringspremies
Drukwerk
Aanschaf bibliotheek/archief
Representatie
t.b.v. vrijwilligers
overig
Kosten betalingsverkeer
Vergaderkosten
Porto/admin.k./secr.
website hosting
porto/secretariaat
Lidmaatschappen
Stadswandelingen
Jaarboek Steevast
drukkosten e.d.
porto/bezorgen
Stadsgevangenis
vrijwilligerskosten
huur gemeente
tentoonstelling/diversen
Excursie (*)
Verenigingsgebouw
huur Paulus Potterstr 1
nutsvoorz. Westerstr 158
vaste lasten De Waag
nutsvoorz. De Waag
diversen
Ledenaktiviteiten
Jubileum
Symposium
Subsidies
Open Monumentendag
St. De Ontdeckingen
Stormbal
Restauratie schilderij
Kosten uitgaven (boeken)
Cursussen
Verhuizing naar De Waag
Totaal uitgaven
Exploitatieresultaat
toegevoegd aan subs.res.
reserv. Blauhulckfonds
reserv. gevelst.fonds
expl.result. na reserv.

2018

2019
293,51
659,45
983,51
1641,71

984,37
657,34

293,51
2908,54 1
4314,87 2
1474,22 3
1246,53
227,69

401,25
0,00
3351,21
123,55
3227,66

432,14
0,00
836,19
109,03
727,16

4

354,50
1170,44
9549,08
8571,03
978,05

339,50
2482,45 5
7539,29 6
6898,12
641,17

1470,42
816,00
45,47
608,95

873,66 7
689,00
45,47
139,19

0,00
7915,29
2808,00
900,00
3000,00

1721,13 8
19186,44 9
0,00
909,67
13682,44
3362,89
1231,44

1207,29
1415,50

466,25
7949,25
888,55
881,50

1250,00
250,00
1000,00

10
11
12
13

250,00
381,50
250,00
5300,00

11,82 14

9063,84

16239,73 15

44819,71
-14701,12
750,00
2000,00
75,00
-17526,12

68839,04
-22887,65
1500,00
2000,00
75,00
-26462,65

Totaal uitgaven

30118,59

(**)

45951,39

(**) 2019: Er was een bedrag van € 2.000 op de begroting gereserveerd voor subsidies.
In 2019 is het bedrag aan verleende subsidies € 500,=.
Een bedrag van € 1500,= is derhalve toegevoegd aan de subsidiereserve.

Daarnaast is voor het tweede jaar een bedrag van € 2000,= gereserveerd voor het Blauhulckfonds
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BOEKENLIJST 2019
Boek

Ledenprijs

Onder één dak
€ 25
Kunstenaar op de kansel / Meijer
€ 10
De Drommedaris
€ 15
Spreek ik met…. de voorlichting?
€ 10
Zacheus de Jager – Een Huwelijk aan Diggelen € 20
Kroniek van Enkhuizen
€ 22,50
Verzendkosten: € 5,= per boek; voor ‘Onder één dak’: € 7,50.
Bestellen kan door het totaalbedrag over te maken op rekening NL98 INGB 0000 4519 25 t.n.v. Oud
Enkhuizen o.v.v. de titel(s) én uw adres.
Bij bestelling van meerdere boeken in een keer graag eerst contact met
penningmeester@oudenkhuizen.nl over de verzendkosten.

JAARVERSLAG ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK 2019
Ook dit jaar heeft het archief weer veel papieren, documenten en boeken over Enkhuizen gekregen.
Daar zijn we altijd heel blij mee. Vooral Steevasten van voor 1984 zijn welkom, we hebben er niet veel
meer van. Op deze manier kunnen we onze collectie uitbreiden en weten de gevers dat er goed voor
wordt gezorgd. Misschien minder bekend is dat we ook een grote collectie kunst hebben. We proberen
daar ook zo goed mogelijk voor te zorgen. Onze kunstcollectie is geïnventariseerd en gefotografeerd en
zal binnenkort op onze website te bekijken zijn.
Vanaf maart kunt u elke maand op onze website een korte beschrijving vinden van de meest opvallende
aanwinsten van het archief en de bibliotheek.
Het archief en de bibliotheek zijn elke laatste zaterdag van de maand open voor leden.
Heeft u een vraag of wilt u iets brengen dan kunt u ook maandagochtend tussen 10.00-en 12.00 uur in
de Waag terecht.
Frans van Langen / Jorien Kant

AGENDA 2020
Het bestuur is van plan om een cursus stadsgeschiedenis van Enkhuizen te organiseren.
De bedoeling is om de lessen op vier zaterdagochtenden in de herfst van 2020 in de Waag te geven. De
datums zijn: 12, 19, 26 september en 3 oktober.
De najaar excursie is op 17 oktober en gaat naar Utrecht: onder andere wordt een bezoek gebracht aan
museum Speelklok, de Dom en Domtoren. Deze excursie wordt georganiseerd in samenwerking met de
Enkhuizer Klokkenspel Vereniging.
In mei van dit jaar vindt u nadere informatie op de website van de vereniging.
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JAARVERSLAG GIDSEN 2019
Ruim 980 gasten genoten afgelopen seizoen van een zeer gevarieerd aanbod en gratis toegankelijk
feestelijk programma van historische vaar- en wandelrondleidingen.
 Er waren, in het kader van het 75-jarig jubileum, twee vaartochten gepland. Door de havens en
het Krabbersgat (280 deelnemers) en een tweede door de grachten van de Boerenhoek (190
deelnemers).
 Zowel de muziek- als visserijwandeling werd zeer goed bezocht (130 en 140 deelnemers).
 Ook de altijd populaire wandeling door Gommerkerspel werd goed bezocht.
Een aantal van deze activiteiten kon tot stand komen dank zij de hulp van een aantal personen zoals:
 Het Zuiderzeemuseum dat, vanwege ons jubileumjaar, een rondvaartboot ter beschikking had
gesteld.
 De diverse eigenaren van polderschuiten die zichzelf en hun boot beschikbaar stelden.
 Cor van Sliedrecht en Danielle Janssen die een groot deel van de organisatie hadden genomen
voor de muziekwandeling en daarvoor ook de nodige musici hebben geregeld.
 Els Stumpel die de nieuwe wandeling over de visserij had geschreven.
Al deze mensen willen we hartelijk danken voor hun bijdrage. Hierdoor is dit feestelijke wandelseizoen
een groot succes geworden.
Andere activiteiten in 2019
 In samenwerking met het Zuiderzeemuseum hebben we in de winter van 2018-2019 een
stadswandeling gemaakt als aanvulling op de tentoonstelling “Mooi Samen”. Helaas viel de
belangstelling hiervoor wat tegen. Tijdens de vijf wandelingen die werden gelopen, liepen er
maar 60 personen mee.
 Op 10-08-2019 hebben we een wandeling georganiseerd voor de Historische Kring
Bommelerwaard.
 De vereniging heeft het Westfries Genootschap uitgenodigd en voor haar leden een
stadswandeling met verschillende bezoeken aan monumenten georganiseerd.
Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk geweest door de inzet van een fantastische groep gidsen
die zich altijd weer spontaan aanmeldt voor een stadswandeling en zich verdiept in de historie van de
stad.
Wandelcommissie: Joke Appelo, Ferry Verboom en Cees Groot
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Naast onderstaande wandelingen is er op 5 Mei een extra stadswandeling in het kader
van 75 jaar bevrijding. Deze wandeling zal starten bij de Nieuwe Doelen om 10.30 uur.
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