
Algemeen
De start van het 105e verenigingsjaar viel samen met het einde 
van de lockdown. De deuren van het verenigingsgebouw kon-
den dus weer worden opengezet voor de activiteiten, waar vele 
vrijwilligers op de achtergrond voor in touw zijn. Sonja Wonder 
kreeg eind april een koninklijke onderscheiding, o.a. vanwege 
haar inzet als vrijwilligster voor de beheergroep van de 
Vereniging Oud Hoorn. Vele jaren was ze een vaste waarde bij 
het ontvangen van de bezoekers van het Oost-Indisch Pakhuis. 
Als gastvrouw ondersteunde zij de vrijwilligers bij hun werk-
zaamheden en ook bij andere gelegenheden kon de vereni-
ging een beroep doen op haar inzet. 
Helaas hebben we vanwege hun overlijden dit jaar afscheid 
moeten van Pauline van Leeuwen, oud-bestuurslid en Chris 
Holman, gastheer in het OIP en redactielid van het kwartaal-
blad. Aan hen beiden denken we terug met waardering en res-
pect voor wie zij waren.

Ledenexcursie
Dit jaar was de excursie naar Den Helder. Het programma 
bracht de leden naar bibliotheek “School 7”, in 2018 uitge-
roepen tot de beste van de wereld. Daarna volgde een bezich-
tiging aan de voormalige Rijkswerf Willemsoord, nu een 
 nautisch themapark over zeevaart. Onder leiding van twee 
deskundige gidsen volgde een rondleiding over het voormalige 
Marineterrein. Vervolgens ging men naar Fort Kijkduin. Dit 
kustverdedigingswerk is gebouwd in opdracht van Napoleon 
Bonaparte. Al met al een zeer geslaagde en gewaardeerde 
excursie voor de vijftig aanwezige leden. 

Monumentenprijs 2022
De monumentenprijs 2022 ging dit jaar naar de IJsselmeer-
vereniging. Een vereniging die al vijftig jaar strijdt voor het 
behoud van de voormalige Zuiderzee. De geschiedenis en 
ontwikkeling van onze stad is sterk beïnvloed door deze voor-
malige binnenzee. Daarom verdiende deze vereniging de 
monumentenprijs.  

Maquette 
De driedimensionale maquette van Hoorn in 1650 is al geruime 
tijd geleden in bruikleen gegeven aan het Westfries Museum. 

Omdat het museum de komende jaren vanwege een ingrij-
pende verbouwing gesloten is, is de maquette tijdelijk niet te 
bewonderen.

Jeugdeducatie
In oktober liepen groepjes schoolkinderen van twaalf basis-
scholen vier ochtenden door de Hoornse binnenstad langs 
acht vertellers. Uiteindelijk hebben 656 leerlingen uit groep 7 
en 8, maar ook van de Praktijkschool en het speciaal onder-
wijs, de route gelopen. De kinderen ontmoetten acht Hoornse 
figuren uit de 17e eeuw die hun eigen verhaal vertelden. 
“Verdien ik een standbeeld?” was steeds de slotvraag. De 
regen van de laatste dag mocht de pret niet drukken, de con-
centratie en motivatie zowel bij de vertellers als bij de kinderen 
bleef geweldig. Daarmee verdienen de vertellers, de leerlin-
gen, de begeleiders én de werkgroep Jeugdeducatie eigenlijk 
allemaal wel een standbeeld.

Tentoonstellingen
Vanwege het beëindigen van de pandemie konden in het begin 
van 2022 weer tentoonstellingen in de Kerkmeijerzaal van ons 
verenigingsgebouw gehouden worden. De tentoonstelling ‘88 
jaar Deen, geschiedenis van een familiebedrijf’ was tot april  
te bezichtigen en kreeg veel enthousiaste reacties. Misschien 
ook wel omdat elke bezoeker gratis het boek ‘Typisch Hoorn’ 
mee naar huis kon nemen. 
Vervolgens is door de vrijwilligers de tentoonstelling ‘Uit eigen 
bezit’ georganiseerd. Professio nele - en amateurkunstenaars 
hebben diverse schilderachtige locaties en bijzondere gebou-
wen in Hoorn vastgelegd op doek. In de loop der jaren is ver-
eniging Oud Hoorn regelmatig verrast met schenkingen van 
deze werken. De schilderijen en aquarellen verdienen het om 
met een breed publiek gedeeld te worden, vandaar de tentoon-
stelling. 
Op 3 september werd de expositie ‘100 jaar Sint Jozefschool’ 
in ons verenigingsgebouw geopend. Ook dit overzicht werd 
samengesteld door de werkgroep Tentoonstellingen van Oud 
Hoorn. De website ‘Sint Jozefschool Hoorn 2022’, ontworpen 
en ingericht door Peter Bouwhuis, werd net als de expositie 
veelvuldig bezocht. Deze website bevat o.a. klassenfoto’s van 
1927 t/m 1981. De laatste tentoonstelling, de collectie Hermes, 
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werd eind 2022 in het Oost-Indisch Pakhuis gepresenteerd. 
Deze collectie bevat foto’s van Hoorn in de 30er jaren van de 
20e eeuw, alsmede fototoestellen van toen en later datum.

Het bestuur
Het bestuur heeft in dit verslagjaar twaalf maal vergaderd. 
Naast de vaste agendapunten werden diverse zaken behan-
deld die uiteindelijk leidden tot een gezamenlijk besluit. 
Vrijwilligers van de diverse werkgroepen werden uitgenodigd 
voor de vergaderingen om over het wel en wee van hun werk-
groep te spreken. Andere huisvesting voor ons verenigingsge-
bouw is voorlopig in de ijskast gezet. Het bestuur heeft aan het 
College van B&W van de gemeente Hoorn een aantal brieven 
verstuurd om hun standpunt, aan- en opmerkingen of bezwaar 
aan te geven. Denk daarbij aan het Calamiteitenpad Zwaag, 
de zienswijze bestemmingsplannen Poort van Hoorn, de voor-
genomen sloop woningen Hoorn Noord, de nieuwe omge-
vingswet en de betekenis daarvan voor de Vereniging Oud 
Hoorn, de verrommeling binnenstad 2022, de zienswijze 
bestemmingsplannen stadsstrand, de zienswijze winterterras-
sen en de procedure daarvoor en het behoud viskaar. De brie-
ven hierover werden ter informatie aan de leden en andere 
belangstellenden op onze website gepubliceerd. De gebruike-
lijke Algemene Leden Vergadering in april vond weer plaats in 
de Oosterkerk. De vergadering werd opgeluisterd door een 
muzikaal intermezzo van Arnoud Lansdaal. Anja Morit stopte 
helaas met haar bestuurlijke taken, maar ze blijft wel haar 
reguliere vrijwillige werkzaamheden vervullen. Het bestuur 
bestaat uit: Jaap van der Hout (voorzitter), Matt Wever (secre-
taris), Jos Renckens (penningmeester), Ron Dol (publiciteit) 
en Jan Haring (beheer). Notulist Jan Floris ondersteunt het 
bestuur.

Contact met de gemeente 
De werkgroep Stadsontwikkeling heeft namens het bestuur 
verschillende brieven voor het college van B&W opgesteld, 
waarin aandacht wordt gevraagd voor specifieke onderwer-
pen, ook deze brieven zijn op de website terug te vinden. Het 
stadsstrand, het Holenkwartier, de Poort van Hoorn en de 
doorontwikkeling en herinrichting van de stad Hoorn, worden 
op de voet gevolgd en indien nodig wordt hierop gereageerd. 
Het overleg met de wethouder erfgoed en de Historische ver-
enigingen Blokker en Zwaag en VOH kon geen doorgang vin-
den vanwege wijzigingen van het wethouderschap. Regelmatig 
is er contact met de medewerkers van de afdeling Erfgoed van 
de gemeente Hoorn over subsidies, archivering en andere 
zaken die in het belang zijn van Oud Hoorn.

Eigendommen
De panden die in eigendom zijn van de vereniging worden 

regelmatig onderhouden om het gebruik en woongenot te 
waarborgen. De komende jaren zullen de panden verduur-
zaamd worden. Met medewerking van de monumentenwacht 
zijn scans gemaakt, offertes opgevraagd en subsidiemogelijk-
heden besproken. In samenwerking met de afdeling erfgoed 
van de gemeente Hoorn en onze huurders zal een meerjaren-
plan worden gemaakt met een daarbij behorende financie-
ringsopzet, subsidie- en hypotheekmogelijkheden. De moge-
lijkheden van gezamenlijk gebruik van ons gebouw en dat van 
onze buren van ‘Het Pakhuis’ zijn verder in gang gezet.

Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn grotendeels 
gelijk aan die van het voorgaande jaar. 
•  In de Commissie voor Monumenten en Welstand is Frans van 

Iersel de vertegenwoordiger namens de vereniging.
•  In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt Co van 

Langen de vereniging.
•  Stichting vrienden van de Begraafplaats Keern wordt verte-

genwoordigd door Rita Lodde.
•  In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de vereniging ver-

tegenwoordigd door Ben Leek en Rita Lodde. 
•  Aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte neemt 

Marjan Faber namens de vereniging deel. Haar plaatsver-
vanger is Hieke Stapel. 

•  Werkgroep samenwerking regionaal niveau, waarin Westfries 
Genootschap en Westfries Archief, wordt vertegenwoordigd 
door Arnoud Schaake, Egbert Ottens, Rita Lodde en vanuit 
het bestuur Jaap van der Hout.

•  Werkgroep samenwerking provinciaal niveau, waarin de his-
torische verenigingen Alkmaar en Haarlem, wordt vertegen-
woordigd door Arnoud Schaake, Egbert Ottens, Rita Lodde 
en vanuit het bestuur door Jaap van der Hout en Matt Wever.

•  Open Monumentendag is vertegenwoordigd door Anja Morit 
en Harm Stumpel.

•  De financiële commissie van de Vereniging bestaat uit Peter 
Bouwhuis en Peter Foss.

•  In Comité 40-45 wordt de vereniging door oud-bestuurslid 
Eddy Boom vertegenwoordigd.

Kwartaalblad
Het kwartaalblad heeft dit jaar een metamorfose ondergaan 
onder leiding van hoofdredacteur Arnoud Lansdaal en de 
andere redactieleden. Het resultaat overtreft alle verwachtin-
gen en de complimenten zijn overdadig. Dat was zelfs te 
 merken aan de ledenaanwas. De informatie en interessante 
artikelen bieden aan de lezers veel leesplezier.

Vrijwilligers algemeen
De vaste basis van de vereniging is de onmisbare inzet van de 
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vele vrijwilligers. Door actief te werven werden verschillende 
functies ingevuld en uitgebreid. Aan het eind van het jaar was 
er weer een presentje als blijk van waardering.

Beheer Pakhuis
Halverwege januari kon gelukkig het Oost Indisch Pakhuis 
weer coronavrij worden geopend. De gastvrouwen en gast-
heren konden volop aan de bak, vele vrijwilligers, leden en 
bezoekers waren eindelijk verlost van het coronajuk en ver-
heugden zich op de ‘verwaarloosde’ contacten.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt al jaren vakkundig beheerd door 
Bert van den Hoogen. Dit jaar hebben 154 (in 2021: 108) 
nieuwe leden zich aangemeld en zijn er 114 (110) opzeggin-
gen. Het aantal leden bedraagt nu per 1-1-2023: 1959 (in 
2021 waren het er 1919). Er heeft een opschoning plaatsge-
vonden in de ruilabonnementen, nu 35 (dat waren er 50). 

Documentatiecentrum
Gelukkig is de vacature voor het beheer van het documentatie-
centrum ingevuld. Janny Meter heeft vol enthousiasme deze 
taak op zich genomen en is met haar neus in de boeken gedo-
ken. De collectie screenen en verder indexeren is nog een hele 
klus. De boekenverzameling is ook dit jaar weer uitgebreid met 
giften en opgekochte boeken. Op onze website is ook alles 
digitaal te vinden.

Lezingen 
Dit jaar stonden zeven lezingen in de planning, waarbij de eer-
ste lezing ‘De Stolp’ helaas nog niet door kon gaan i.v.m. de 
lockdown. Deze lezing staat nu voor 2023 gepland. Dat de 
lezingen zeer in trek zijn blijkt wel uit de animo, vrijwel alle lezin-
gen waren volgeboekt. In februari: Opgravingen Kerkplein door 
Bart ter Steege, archeoloog bij Archeologie West-Friesland. In 
maart: van vrouwenhuis tot emancipatiecentrum Salto, met aan 
het woord Truud Keet, Ingrid van Laere en Ria van Oord. In april: 
Begraafplaatsen – Erfgoed dat leeft, deze lezing werd verzorgd 
door René ten Dam, voorzitter van stichting Dodenakkers.nl, 
kenniscentrum voor funerair erfgoed. 

In oktober startte een driedelige cyclus. De geboorte van 
Nederland: Willem van Oranje, door René van Stipriaan, 
schrijver van een lijvige biografie over Willem Van Oranje met 
de titel ’De zwijger’, een boek dat door velen wordt gezien als 
een meesterwerk. Eind oktober: De geboorte van Nederland: 
de inname van Den Briel in 1572, een van de bekendste 
gebeurtenissen tijdens de Tachtigjarige oorlog. Spreker was 
Roel Slachmuylders, assistent-conservator van het Historisch 
Museum Brielle en o.a. schrijver van het boek ‘Stormachtig 

april 1572’. In november: De geboorte van Nederland: Het 
beleg van Haarlem in 1573, een van de meest beruchte 
gebeurtenissen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Verteller was 
Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, als theoloog en 
 historicus op een bijzondere manier verbonden met de 
geschiedenis van zijn stad.

Stadswandelingen
Een team enthousiaste vrijwilligers van vereniging Oud Hoorn 
heeft afgelopen seizoen zo’n 1300 inwoners langs monumen-
tale gebouwen, stadswallen of juist verborgen steegjes geleid. 
Met boeiende, maar soms ook verdrietige verhalen over het 
kloosterleven, namen gidsen hun toehoorders mee langs 
enkele van de acht kloosters die in de Middeleeuwen in Hoorn 
hebben gestaan. Een bezoek aan de Ceciliakapel gaf een 
goed beeld van de manier waarop de kloosterkapellen werden 
gebouwd. Een mooie zomeravond in juni was voor bijna vier-
honderd mensen het ideale moment om deel te nemen aan de 
wallenwandeling. Onderweg lieten de gidsen zien dat in het 
oostelijke deel van de binnenstad nog veel herinnert aan deze 
stedenbouwkundige projecten. Een rondleiding door het oude 
havengebied stond garant voor spannende verhalen over de 
handel en verre reizen. Bewaard gebleven pakhuizen aan de 
kades herinneren aan de kooplieden die hier woonden en waar 
hun handelswaar werd opgeslagen. Verhalen over het wonen 
en leven in de vorige eeuw deden veel stof opwaaien tijdens de 
Venenlaanwandeling. Er ontstond een levendige wisselwer-
king tussen gidsen en publiek dat enthousiast haar eigen 
anekdotes deelde. Deelnemers aan de gevelstenenwandeling 
verbaasden zich over het grote aantal gevelstenen dat in 
Hoorn bewaard is gebleven. Ze vallen nauwelijks op in het 
straatbeeld totdat iemand je erop wijst. “Ik loop iedere zater-
dag over het Grote Noord en die historische gevel valt me nu 
voor het eerst op”, aldus een enthousiaste Horinees.

Om ook de mogelijkheid te geven om zelf een wandeling te 
lopen, zijn ook digitale stadswandelingen op de website 
geplaatst. Uit de cijfers van Google Analytics blijkt dat deze 
5623 keer zijn bezocht (in 2021 4694 keer).

Cursus Cultuurhistorie Hoorn
Dat er grote belangstelling is voor de cursus Cultuurhistorie 
Hoorn blijkt wel uit de wachtlijst die is ontstaan voor leergierige 
kandidaten. Door middel van rondleidingen, speurtochten, 
presentaties, kaartstudie en films leerden zij de stad op een 
heel nieuwe manier kennen. Dit voorjaar werden 25 cursisten 
beloond met een oorkonde als bewijs dat de cursus met goed 
gevolg was afgerond. In het najaar is door de werkgroep edu-
catie een vervolg gegeven aan deze cursus. Met dank aan ini-
tiator Anja Morit. 
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Kroniek van Hoorn
Hulde aan Koos van Bockxmeer en Pim van der Waal, die 
2022 in beeld brachten. De kroniek bevat korte samenvattin-
gen van het stadsnieuws, door Koos van Bockxmeer sinds 
1997 vrijwel dagelijks opgetekend. Pim zorgt voor passende 
foto’s. Het geheel geeft een boeiend overzicht van de belang-
rijkste gebeurtenissen in woord en beeld van de stad Hoorn. 
Alle exemplaren over de jaren 1996 tot en met 2022 zijn digi-
taal op de website geplaatst.

Kennisbank
De totale bezoekersaantallen van de Kennisbank zijn in 2022 
met ruim 22% toegenomen. Daaruit blijkt dat er veel behoefte 
is naar de beeld- en kennishistorie van onze stad. De uitge-
breide digitale informatie van het fameuze boek ‘Hoorn, 
Huizen, Straten, Mensen’, sinds 1962 actueel, heeft daar 
zeker aan meegeholpen. Inmiddels is de beeldbank opge-
schoond door ruim 3000 foto’s die dubbel of niet relevant 
waren, te verwijderen. De Beeldbank vraagt nog veel werk, 
gezien de grote aantallen foto’s die nog gescreend moeten 
worden op dubbele en nog aan te vullen gegevens.  

Website
De website heeft een prima huisstijl en wordt door meerdere 
mensen inhoudelijk onderhouden. De analytische gegevens 
van de website zijn inclusief die van de Kennisbank en 
Beeldbank, aangezien deze via de website geraadpleegd kun-
nen worden. In 2022 was er een grote stijging te zien van het 
aantal bezoekers, in totaal waren dat er 75.723, 19,3% meer 
dan in 2021. De bezoekers bladerden door 455.823 pagina’s 
om verschillende informatie op te zoeken. De stadswandelin-
gen werden 20% meer bezocht en dat bleek wel in de praktijk 
bij het aantal deelnemers. 2443 bezoekers waren afkomstig uit 
andere landen dan Nederland.

Facebook

De reacties van de belangstellenden op onze Facebookpagina, 
die al vanaf 2013 is te volgen, blijft flink toenemen. Het aantal 
bezoeken is enorm gestegen in 2022, er is een verhoging van 
23,6%. Ook het aantal ‘vind-ik-leuks’ steeg, met maar liefst 
62,4% t.o.v. 2021. Het bereik is van 26.307 naar 43.364 toege-
nomen, dat is een stijging van 64,8 procent. Daarnaast zijn we 
opnieuw leuker geworden: van 1.821 “likes” op december 
2021 naar 2.012 begin januari 2023. En we maakten een 
sprong van 2.004 naar 2.228 volgers. Dat maakt ons een van 
de best bezochte historische verenigingspagina’s van 
Nederland. Het hoogste aantal reacties kwam op een bericht 
‘De Slag op de Zuiderzee. Het beste dat de geschiedenis ons 
nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt.’ Dit bericht 
met foto-impressies heeft 329 reacties gegenereerd en is 
6.279 keer bekeken op Facebook. Hoogste aantal opmerkin-
gen bij een bericht van ‘Straat in Hoorn, even raden!’, de Mr. 
Jan Dirckszoon Binneblijfstraat. Dit bericht heeft 168 opmer-
kingen gegenereerd. 

Open Monumentendag
De open monumentendag in september werd door Joost 
Büchner, voorzitter van de Stichting Open Monumentendag 
Hoorn, ‘geopend’ in de voormalige Sint Jozefschool aan het 

Achterom. Bierkade 10 en het Oost Indisch Pakhuis, in eigen-
dom van VOH, waren opengesteld voor bezoekers. Nieuwe 
leden meldden zich aan en boeken werden verkocht. Vele 
gesprekken werden gevoerd over het monumentale Hoorn.

Nieuwsbrief
Dit jaar zijn er vijf digitale nieuwsbrieven aan de leden verzon-
den, een mooie en snelle manier om leden te informeren en 
oproepen te doen. Vrijwilligers worden, wanneer daartoe aan-
leiding bestaat, via een aparte digitale brief geïnformeerd over 
voor hen belangrijke zaken.

Hoorn, februari 2023

Matt Wever
secretaris vereniging Oud Hoorn

Bezoekersaantallen Kennisbank
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Jaarrekening 2022 en begroting 2023
Jos Renckens, penningmeester

Resultaten Vereniging Oud Hoorn

Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022 Begroting 2023 

Inkomsten 
  Contributies 45.097 50.000 51.653 51.500 
  Winkelomzet 2.985 2.500 6.183 4.000 
  Stadswandelingen 1.190 2.000 1.065   1.000 
  Lezingen, cursussen etc.  4.010 3.000 10.924 7.000 
  Beheersvergoeding SMOH  4.500 4.500 4.500 4.500 
  Rentebaten 4.300 4.000 4.307 4.500 

  Totaal inkomsten 62.082 66.000 78.632 72.500 

Organisatiekosten 
  Secretariaatskosten -2.542 -3.500 -2.358 -3.000
  Representatie en     
  ledenwerving -2.075 -3.500 -3.684 -3.500

  Kosten vrijwilligers -3.313 -5.500 -5.385 -6.000
  Vergaderkosten -1.634 -2.000 -724 -1.000
  Overige kosten -2.735 -2.000 -2.827 -3.000

  Totaal Organisatiekosten -12.299 -16.500 -14.978 -16.500

 Activiteiten 
  Inkoop winkel -279 -1.500 -639 -2.000
  Vergoeding gidsen -995 -1.000 -695 -500
  Kwartaalblad -20.457 -17.000 -19.092 -20.000
  Website en nieuwsbrief -1.050 -1.000 -1.212 -1.000
  Lezingen, cursussen etc. -3.774 -4.000 -4.902 -6.000
  Documentatiecentrum -1.385 -2.000 -765 -1.500
  Tentoonstellingen -843 -500 -1.007 -1.000
  Publicatiestichting Bas Baltus -1.500
  Bijzondere activiteiten -2.053 -2.500 -1.990 -3.000

-30.836 -29.500 -30.302 -36.500  Totaal Ledenactiviteiten 

Huisvestingskosten 
  Huur OIP -14.000 -15.000 -15.000 -16.000
  Zakelijke lasten -380 -500 -390 -500
  Gas, elektra en water -1.290 -2.500 -1.808 -2.500
  Overige kosten -2.922 -3.000 -2.188 -2.500
  Totaal Huisvestingskosten -18.592 -21.000 -19.386 -21.500

Samenvatting 
  Inkomsten 62.082 66.000 78.632 72.500 
  Organisatiekosten -12.299 -16.500 -14.978 -16.500
  Activiteiten -30.836 -29.500 -30.302 -36.500
  Huisvestingskosten -18.592 -21.000 -19.386 -21.500
  Saldo normale baten en lasten  355 -1.000 13.966 -2.000

4.324 -28.276
1.000 1.656

Bijzondere baten en lasten 
  Resultaat beleggingen 
  Overige baten en lasten    
  Totaal bijzondere baten en   
  lasten 4.324 1.000 -26.620

Totaal van baten en lasten 4.679 0 -12.654 -2.000
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Toelichting

Contributies 
Het aantal leden is in 2022 toegenomen. Omdat daarnaast de 
contributie was verhoogd met € 2,50 is de opbrengst van con-
tributies ruim hoger dan over 2021 en ook iets hoger dan 
begroot.

Rente 
De rente-inkomsten bestaan in 2022 nog vrijwel uitsluitend uit 
rente uit de Rabo ledencertificaten. In 2023 kunnen ook weer 
rente-inkomsten uit spaartegoeden worden verwacht.

Bijzondere baten en lasten 
In deze rubriek worden baten en lasten vermeld die onvoor-
spelbaar zijn of een incidenteel karakter hebben. De waarde 
van de Rabo ledencertificaten nam in 2022 sterk af met  
€ 28.276. Dit vloeit met name voort uit de relatief sterke rente-
stijging in 2022, hetgeen de waarde van deze vastrentende 
certificaten doet dalen. Onder de bijzondere baten zijn ook 
enkele eenmalige donaties opgenomen.

Verschillen met de begroting 
De begroting van 2022 kende een resultaat van negatief  
€ 1.000. Het uiteindelijke resultaat uit normale activiteiten is 
met € 13.966 aanmerkelijk hoger. De belangrijkste verschillen 
tussen begroting en de werkelijke cijfers zijn:

•  De contributie-inkomsten zijn hoger.
•  De winkelomzet is gestegen, zonder dat er substantiële extra 

inkoopkosten tegenover stonden.
•  De cursus Cultuurhistorie is een succes en levert extra 

inschrijfgelden op. Veel cursuskosten zijn al in eerdere jaren 
genomen.

•  De vergaderkosten zijn lager door van twee naar één 
 algemene ledenvergadering te gaan.

•  De energiekosten zijn in 2022 meegevallen. Voor 2023 
 verwachten we wel een behoorlijke toename.

Begroting 2023
In de begroting voor 2023 houden we rekening met gestegen 
huisvestingskosten, waarbij energiekosten vooral zullen stij-
gen. Verder zien we mogelijkheden om wat ruimere middelen 
in te zetten voor activiteiten zoals lezingen, excursies en bij-
zondere (incidentele) activiteiten.

Balans

 
 

2  

        
Toelichting 
 
Contributies 
Het aantal leden is in 2022 toegenomen. Omdat daarnaast de contributie was verhoogd met € 2,50 is de 
opbrengst van contributies ruim hoger dan over 2021 en ook iets hoger dan begroot. 
 
Rente 
De rente-inkomsten bestaan in 2022 nog vrijwel uitsluitend uit rente uit de Rabo ledencertificaten. In 2023 
kunnen ook weer rente-inkomsten uit spaartegoeden worden verwacht.   
   
Bijzondere baten en lasten 
In deze rubriek worden baten en lasten vermeld die onvoorspelbaar zijn of een incidenteel karakter hebben. 
De waarde van de Rabo ledencertificaten nam in 2022 sterk af met € 28.276. Dit vloeit met name voort uit de 
relatief sterke rentestijging in 2022, hetgeen de waarde van deze vastrentende certificaten doet dalen. 
Onder de bijzondere baten zijn ook enkele eenmalige donaties opgenomen.  
 
Verschillen met de begroting 
De begroting van 2022 kende een resultaat van negatief € 1.000. Het uiteindelijke resultaat uit normale 
activiteiten is met € 13.966 aanmerkelijk hoger. De belangrijkste verschillen tussen begroting en de 
werkelijke cijfers zijn: 
 

• De contributie-inkomsten zijn hoger. 
• De winkelomzet is gestegen, zonder dat er substantiële extra inkoopkosten tegenover stonden. 
• De cursus Cultuurhistorie is een succes en levert extra inschrijfgelden op. Veel cursuskosten zijn al 

in eerdere jaren genomen.  
• De vergaderkosten zijn lager door van twee naar één algemene ledenvergadering te gaan. 
• De energiekosten zijn in 2022 meegevallen. Voor 2023 verwachten we wel een behoorlijke toename. 

 
 
Begroting 2023 
In de begroting voor 2023 houden we rekening met gestegen huisvestingskosten, waarbij energiekosten 
vooral zullen stijgen. Verder zien we mogelijkheden om wat ruimere middelen in te zetten voor activiteiten 
zoals lezingen, excursies en bijzondere (incidentele) activiteiten.  
 
 
Balans 
 

Activa  31-12-2021 31-12-2022 Passiva   31-12-2021   31-12-2022 
      

Rabobank Certificaten 92.192 63.916 Eigen vermogen 428.285 415.631 
 
Debiteuren 
 

  
33 

 
Vooruit ontvangen contributie 

 
17.154 

 
19.905 

Liquide middelen 
 

353.611 
  

372.395 
 

Crediteuren 
 
 

364 
 
 

808 
 
 

    
 

 
 

 
 

 -------------------------         ------------------------  ------------------------- ------------------------- 

 445.803 436.344  445.803 436.344 
 

 
Eigen vermogen  
Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat van € 12.654 gedaald van € 428.285 naar € 415.631. 
  
Resultaten Stichting Monumenten Oud Hoorn 
 

De stichting heeft de volgende onroerende zaken in bezit: 
• Bierkade 10     • Breed 12 (beneden) en 12A (1e en 2e verdieping) 
• Onder de Boompjes 8    • Schoolsteeg 7 
• Onder de Boompjes, 21(boven) en 22(beneden), ons verenigingsgebouw 

 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat van  
€ 12.654 gedaald van € 428.285 naar € 415.631.
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Resultaten Stichting Monumenten Oud Hoorn
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• Breed 12 (beneden) en 12A (1e en 2e verdieping)
• Onder de Boompjes 8 
• Schoolsteeg 7
• Onder de Boompjes, 21(boven) en 22(beneden), ons verenigingsgebouw
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  Werkelijk 2021 Begroting 2022 Werkelijk 2022        Begroting 2023              

Inkomsten                      
  Huur- & overige 
inkomsten   55.251    58.000     58.612     62.000    

  Rente   1.418    1.000     1.547     2.000    
Totaal inkomsten     56.669     59.000      60.159      64.000   
                      

Kosten                     
  Onderhoud en      
verbouwing panden   -81.704    -28.000     -19.401        -48.000       

  Beheerskosten   -4.500    -4.500     -4.500     -4.500    
  Verzekeringen   -4.472    -5.000     -4.719     -5.000    
  Overige kosten   -3.703    -3.000     -3.541     -3.500    
Totaal kosten     -94.379     -40.500      -32.161      -61.000   
                     
Bijzondere baten en 
lasten                 

  Resultaat 
beleggingen   1.556         -10.178         

  Overige            112         
Totaal bijzondere 
baten en lasten     1.556           -10.066         

                 
Saldo     -36.154       18.500       17.932       3.000   

 
 
Toelichting 
 
Verschillen met de begroting 
De begroting van 2022 kende een resultaat van € 18.500. Het uiteindelijke resultaat is positief € 17.932. Per 
saldo is het resultaat dus ongeveer overeenkomstig de verwachting.  
 
Het incidentele verlies op de Rabo-certificaten is gecompenseerd door de lager uitgevallen onderhouds- en 
verbouwingskosten. 
 
Begroting 2023 
In de 2023 zal een verdere verduurzaming van de panden plaats vinden. In de begroting is een extra bedrag 
gereserveerd.  
 
 

BBaallaannss  
 

Activa  31-12-2021 31-12-2022 Passiva   31-12-2021   31-12-2022 
      

Onroerend goed 
Rabobank Certificaten 

1 
33.186 

1 
23.008 

Eigen vermogen 
 

156.898 
 
 

174.830 
 
 

Liquide middelen 
Lening Begraafplaats Keern 

123.729 
          3.000 

154.331 
2.400 

Borgsommen 4.910 
 

4.910 
 

Vorderingen 1.892  Crediteuren 
 

 
 
 

 
 
 

 ------------------------- -------------------------  ------------------------- ------------------------- 

 161.808 179.740  161.808 179.740 
 
 
Eigen vermogen.  
Het eigen vermogen is door het positieve resultaat van € 17.932 gestegen van € 156.898 naar € 174.830 
 
 
Stichting Maquette Oud Hoorn 
 
Over 2022 zijn geen substantiële uitgaven gedaan. Het banktegoed van de stichting is ongeveer stabiel 
gebleven op € 19.994 ultimo 2022. Dat is tevens het eigen vermogen van de stichting. 

Toelichting

Verschillen met de begroting
De begroting van 2022 kende een resultaat van € 18.500. Het 
uiteindelijke resultaat is positief € 17.932. Per saldo is het 
resultaat dus ongeveer overeenkomstig de verwachting.

Het incidentele verlies op de Rabo-certificaten is gecompen-
seerd door de lager uitgevallen onderhouds- en verbouwings-
kosten.

Begroting 2023
In 2023 zal een verdere verduurzaming van de panden plaats 
vinden. In de begroting is een extra bedrag gereserveerd.
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Eigen vermogen. 
Het eigen vermogen is door het positieve resultaat van  
€ 17.932 gestegen van € 156.898 naar € 174.830

Stichting Maquette Oud Hoorn

Over 2022 zijn geen substantiële uitgaven gedaan. Het bank-
tegoed van de stichting is ongeveer stabiel gebleven op  
€ 19.994 ultimo 2022. Dat is tevens het eigen vermogen van  
de stichting.

Balans
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Toelichting 
 
Verschillen met de begroting 
De begroting van 2022 kende een resultaat van € 18.500. Het uiteindelijke resultaat is positief € 17.932. Per 
saldo is het resultaat dus ongeveer overeenkomstig de verwachting.  
 
Het incidentele verlies op de Rabo-certificaten is gecompenseerd door de lager uitgevallen onderhouds- en 
verbouwingskosten. 
 
Begroting 2023 
In de 2023 zal een verdere verduurzaming van de panden plaats vinden. In de begroting is een extra bedrag 
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Eigen vermogen.  
Het eigen vermogen is door het positieve resultaat van € 17.932 gestegen van € 156.898 naar € 174.830 
 
 
Stichting Maquette Oud Hoorn 
 
Over 2022 zijn geen substantiële uitgaven gedaan. Het banktegoed van de stichting is ongeveer stabiel 
gebleven op € 19.994 ultimo 2022. Dat is tevens het eigen vermogen van de stichting. 
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