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De jaarvergadering van 2020 kon geen doorgang vinden 

Vorig jaar kon onze jaarlijkse ledenvergadering op 13 april wegens corona geen 
doorgang vinden. Het lukte ons ook niet haar in oktober te houden. We waren blij 

dat belangrijke zaken als verkiezingen en goedkeuring van het financiële beleid 

toch plaats konden vinden via internet en post. 

 

De jaarvergadering van 2021 kan niet doorgaan 

Het is op dit moment niet toegestaan de ledenvergadering van 2021 te houden. We 
hebben besloten ook dit jaar geen ledenvergadering te organiseren. Net als vorig 

jaar willen we statutair belangrijke zaken weer schriftelijk afwikkelen. 

 

Jaarvergadering 2022 

   

 

We hopen dat we in 2022 wel een jaarvergadering kunnen 
organiseren. De heer Leen Spaans is bereid, bij leven en 

welzijn, dan alsnog een presentatie te verzorgen over 

Truus Wijsmuller; zij was zeer betrokken bij de 

Kindertransporten van 1938 tot 1940. Er is vorig jaar een 

standbeeld van haar geplaatst op de Gewelfde Stenen Brug 

in Alkmaar.  

 
 

Jaarverslagen, beleidsplan en vragen 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u rond deze tijd ons jaarverslag en het 

financieel jaarverslag van het afgelopen jaar. Ons nieuwe beleidsplan kunt u op onze 

website vinden.  Mocht u vragen of opmerkingen over deze stukken hebben of over 

andere zaken betreffende onze vereniging, dan kunt u die tot 8 mei aan ons kenbaar 
maken. Het bestuur bespreekt deze reacties in mei. Mogelijk overleggen we daarna 

met u persoonlijk. Begin juni krijgen alle leden bij de zomer-Cronyck daarvan verslag. 

U kunt zich voor 8 mei ook melden als kandidaat voor de kascommissie. 
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Bestuursaangelegenheden 

In dit jaar zijn twee leden van ons bestuur aftredend: de heren Bart van der Feen de 
Lille (penningmeester) en Paul Morsch (met te veel taken om op te noemen). Tot onze 

vreugde stellen ze zich beiden herkiesbaar. De andere bestuursleden stemmen daar 

van harte mee in. 

In het afgelopen jaar heeft de heer Guus Hardeveld Kleuver ter kennismaking 

meegedraaid in ons bestuur. 

We stellen u in de gelegenheid u aan te melden voor een vacante plaats in ons bestuur. 

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat. U kunt zich daar tevens aanmelden voor 
een proefperiode. (telefonisch: 06-23618713 of via de mail: 

historischeverenigingheiloo@gmail.com).  

Na 1 juni krijgt u gelegenheid nieuwe kandidaten en/of voorgestelde bestuursleden te 

verkiezen via brief of internet. 

 

Nieuwsbrief juni 2021 
In de nieuwbrief van juni stellen wij u bestuurskandidaten voor en behandelen we 

uw vragen en opmerkingen. U krijgt dan een link naar een site waarop u een 

kandidaat kunt kiezen. Met dezelfde link kunt u uw goed- of afkeuring van het 

financiële beleid kenbaar maken. Dit kunnen leden zonder internet ook schriftelijk 

doen. U krijgt daartoe tot 1 juli gelegenheid. 

In onze digitale nieuwsbrief van juli worden alle uitslagen door ons bekend 
gemaakt. 

 
 

 
 

Het bestuur 

v.l.n.r. Josta de Graaf-Gieltjes, Joop Tulp (secretaris), Jacob Ouderkerken (voorzitter), Paul 

Morsch, Bart van der Feen de Lille (penningmeesgter) en Nico Lenting. 
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Jaarverslag 2020 
 

Inleiding 

In dit jaar werden wij geconfronteerd met het coronavirus. Ons museum is een 

lange periode gesloten geweest voor publiek. In de zomer konden we gelukkig de 
deuren openen. In november moesten wij de deuren helaas opnieuw sluiten. 

Ondanks alle coronamaatregelen hebben wij een aantal activiteiten kunnen 

uitvoeren maar ook een aantal is niet doorgegaan.  

Verderop in dit verslag worden de activiteiten die wel zijn doorgegaan kort 

toegelicht. 

 
Bestuurlijke zaken 

Eind 2020 bedroeg het aantal leden van de vereniging 1369. Ten opzichte van 

vorig jaar is dit een netto toename van 152 leden. De gemeente Heiloo heeft 

voor het jaar 2020 een subsidie verstrekt. In het financieel verslag wordt dit 

verder toegelicht. 

In 2020 is door het bestuur 12 keer 

vergaderd, waarvan enkele keren online. 
Naast bestuurlijke zaken kregen in deze 

vergaderingen vooral de organisatie van 

tentoonstellingen, rondleidingen, 

wandelingen en fietstochten de aandacht. 

Daarbij stond vaak centraal: Hoe kunnen 

we een en ander zo veilig mogelijk doen 
met het oog op het voorkomen van 

besmetting met het coronavirus? 

De samenwerking met zusterverenigingen 

is vanwege de pandemie niet verder uitgebouwd. Wel is de samenwerking tussen 

de vier musea op het Landgoed Willibrordus geïntensiveerd. Er is een werkgroep 

gevormd die bestaat uit een vertegenwoordiging van elk van de musea. Door 
deze werkgroep is bij het Herstelfonds Heiloo subsidie gevraagd om ons als vier 

musea gezamenlijk te kunnen presenteren zodat we meer bekendheid krijgen en 

daardoor meer bezoekers. De subsidie is toegekend en bestemd voor het 

inrichten van de website Museumkwartier op het Landgoed Willibrordus. 

 

Cronyck 

In 2020 kwamen twee mooie uitgaven uit van de Cronyck die met veel 
waardering zijn ontvangen. De uitgaven zien er door de lay-out, de gekozen 

papiersoort en de drukkwaliteit buitengewoon fraai uit. Niet alleen wat betreft 

uiterlijk maar ook inhoudelijk heeft de redactie er zorg voor gedragen dat er 

interessante en wetenswaardige artikelen zijn geplaatst. Daarvoor is in dit 

verslag een woord van waardering en dank aan de redactie op zijn plaats. 
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Tentoonstellingen 

Er zijn drie tentoonstellingen geweest. Nadat de tentoonstelling Winter- en 

ijspret (zie ook het jaarverslag 2019) werd beëindigd, is de tentoonstelling 75-

jaar vrijheid in Heiloo ingericht. Ondertussen bereidde het team van 
Contexttoneel zich voor op de toneelvoorstelling In het verborgene, een daad 

van verzet. Door de coronamaatregelen moesten de plannen worden bijgesteld. 

De toneelvoorstellingen werden uitgesteld en de tentoonstelling is na de 

versoepeling van de coronamaatregelen in de zomer alsnog te bezichtigen 

geweest. Het bestuur betreurt deze aanpassingen mede omdat veel 

vrijwilligerswerk nu tevergeefs lijkt te zijn verricht. 

De tentoonstelling over de St. 
Willibrordusstichting in de tweede 

helft van 2020 heeft ondanks de 

coronamaatregelen veel bezoekers 

getrokken. In deze tentoonstelling 

werd het ontstaan en de ontwik-

keling van de psychiatrische instel-
ling getoond. Deze tentoonstelling 

viel samen met het verschijnen van 

het boek:  De St. Willibrordus-

stichting van landgoed Ypestein tot 

landgoed Willibrordus van Dick 

Slagter. Het boek is op 25 september 2020 gepresenteerd in een bijeenkomst in 
de Cultuurkoepel. 

De tentoonstelling 75 jaar Teken- en Schildervereniging Tintoretto is in het 

verslagjaar voorbereid en wacht vanwege de coronamaatregelen op het moment 

van de opening. 

 

Sarcofaag 

In dit jaarverslag is aparte aandacht op z’n plaats voor 
de sarcofaag. De sarcofaag is na veel omzwervingen 

uiteindelijk dankzij veel inspanning van Jaap de Graaf 

gevonden. In samenwerking met het Stedelijk Museum 

Alkmaar is deze in 2019 gerestaureerd en op 19 mei 

2020 in ons museum geplaatst. Er is met het Stedelijk 

Museum Alkmaar een bruikleenovereenkomst 
afgesloten zodat wij als Historische Vereniging Heiloo 

voor 10 jaar de sarcofaag in ons museum kunnen 

tentoonstellen. Daarna wordt het bruikleen steeds 

stilzwijgend met een jaar verlengd. De vereniging 

heeft ter gelegenheid van dit gebeuren een titel aan de 

Historische Reeks Heiloo toegevoegd van de hand van 

Jaap de Graaf. In De sarcofagen van Heiloo worden 
deze echo’s uit het verleden beschreven. 

 

Diverse activiteiten 

In 2020 konden door de pandemie weinig activiteiten plaatsvinden. Gelukkig kon 

de jaarlijkse wandeltocht op 21 juni (zonnewende) naar de Ronde O wel 

doorgaan. Deze wandeltocht was weer een groot succes. Er was veel 
belangstelling en er werden voor de vereniging interessante contacten gelegd. 
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Vrijwilligers 

Helaas kon er door de pandemie geen vrijwilligersmiddag worden georganiseerd. 

Het bestuur vindt dit jammer. Het acht het contact met de vrijwilligers van groot 

belang. De vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Onze vereniging is zeer actief 
en dus afhankelijk van veel handen. Het bestuur heeft besloten om zodra de 

coronamaatregelen dit toelaten met voorrang een bijeenkomst voor de 

vrijwilligers te organiseren. 

 

Algemene ledenvergadering 

De geplande jaarvergadering van de vereniging kon in april 2020 vanwege de 

strenge coronamaatregelen geen doorgang vinden. Ook de uitgestelde 
jaarvergadering kon in oktober niet doorgaan.   

Omdat er toch een aantal formele besluiten moest worden genomen, namelijk 

goedkeuring van de jaarrekening, het decharge verlenen aan het bestuur voor 

het gevoerde beleid over 2019 en de herverkiezing van een bestuurslid, heeft het 

bestuur besloten om dit schriftelijk te doen. Een honderdtal leden heeft 

gereageerd en ingestemd met de voorgestelde besluiten. 
 

Ten slotte 

In dit bewogen jaar heeft het bestuur verschillende activiteiten aangepast en 

uitgesteld. Met de maandelijkse nieuwsbrief willen wij de leden zo goed mogelijk 

informeren over zaken die binnen de vereniging spelen maar ook hun 

betrokkenheid bij de vereniging continueren. 
Het bestuur realiseert zich dat door deze crisis zaken anders gaan en misschien 

ook anders blijven. Toch zal het bestuur met behulp van de vrijwilligers en met 

financiële ondersteuning van de leden nieuwe initiatieven blijven ontplooien. Het 

bestuur stelt zich open voor ideeën om de belangstelling voor de geschiedenis 

van Heiloo blijvend onder de aandacht te brengen.  

 

Jacob Ouderkerken, voorzitter 
 

 

 

 

 

Schoolklassen kwamen in het kader 
van de Kinderboekenweek op bezoek 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 
 

Toelichting resultatenrekening 2020: prima jaar ondanks corona 
In 2020 boekten wij uitstekende resultaten ondanks het feit dat veel activiteiten niet 

door konden gaan door corona. Dat werd echter goed gecompenseerd door een gestage 

ledengroei, heel veel extra giften van leden en een uitstekende verkoop van boeken. 

 
Ledenaantal stijgt met 12% naar 1.369 daarmee is 14% van de huishoudens lid 

Over 2020 waren er 1.369 leden die gemiddeld € 18,54 aan contributie betaalden. Dat is 

€ 3,54 bovenop de basiscontributie van € 15. Deze extra donatie is een teken dat leden 

de activiteiten van de vereniging hoog waarderen. De totale inkomsten uit contributies 

bedroegen over 2020 € 20.535 en daarnaast werd er € 4.846 aan extra donaties 
ontvangen. 

Aan sponsoring werd € 2.190 ontvangen. Dat waren enkele 

grote giften van leden.  

De inkomsten uit Nijenburg daalden met 92% omdat door 
de covidmaatregelen rondleidingen niet mogelijk waren. Ook 

de inkomsten uit dorpswandelingen en het niet doorgaan 

van de toneelvoorstellingen verminderden de baten. Ze 

daalden met 64% tot € 2.747. De daling bleef beperkt 
dankzij een paar mooie zomermaanden waarin wandelingen 

mogelijk waren. 

Van de gemeente Heiloo ontvangen wij twee soorten subsidies: € 2.085 voor onze 

activiteiten, dat is structureel. En € 4.000 voor onze huisvestingkosten. Eerst zou deze 
laatste subsidie geheel worden stopgezet, maar met de gemeente Heiloo hebben wij nu 

afgesproken dat die subsidie met € 1.000 per jaar daalt tot nul in 2025. Daarmee zijn wij 

als bestuur zeer tevreden omdat dit ons de tijd geeft om eigen inkomsten te genereren 

om deze daling te compenseren. 

 
De kosten voor de Cronyck kwamen uit op € 6.130 in 2020 versus € 5.846 in 2019. De 

laatste Cronyck van 2020 was extra dik als extraatje voor onze leden. De kosten voor 

PR, advertenties en folders bedroegen € 2.678. Wekelijks staan wij in de Uitkijkpost 

en wij merken dat daar goed op wordt gereageerd gezien de hoge ledengroei in 2020.  
Daarnaast zijn er ook kosten voor het gezamenlijk promoten van het Museumkwartier 

Heiloo. 

De verkoop van boeken blijft het uitstekend doen met een opbrengst van € 6.133. De 

voorraad boeken hebben wij voorzichtig gewaardeerd. 
Tegenover een hoger risico staan goede baten en het past 

prima bij onze doelstelling om de geschiedenis van Heiloo te 

promoten. De verkoop van boeken loopt niet alleen via ons 

museum maar er worden ook veel boeken verkocht via Bruna, 

Primera Het Hoekstuk, boekhandel van der Meulen in de 
Langestraat in Alkmaar en het Stedelijk Museum Alkmaar. 

De kosten voor de rondleidingen waaronder Nijenburg 

bedroegen slechts € 351, omdat er door corona veel minder 

rondleidingen werden gehouden. 
De huur van Historisch Museum Heiloo kwam voor 2020 

uit op € 10.360, dat was 1% hoger dan in 2019 door 

inflatiecorrectie. 

De kosten voor verzekeringen bedroegen € 1.084 inclusief een allriskverzekering voor  
kunstvoorwerpen die wij in bruikleen krijgen. 
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De kosten voor de inrichting van Historisch Museum Heiloo kwam uit op € 4.440, 

waarvan € 3.000 afschrijvingen op investeringen die wij eerder hebben gedaan. De rest 
bestond uit een reeks aanvullende investeringen waaronder het opknappen van een extra 

tentoonstellingsruimte. 

Het resultaat kwam uit op € 3.987, dit wordt gebruikt om het weerstandsvermogen te 

versterken. 
 

Ondanks COVID-sluiting, aantal bezoekers Historisch Museum Heiloo >1.500 

De verhuizing van ons museum naar landgoed Willibrordus is een enorm succes 

geworden. In 2019 werden er 4.159 bezoekers ontvangen tegenover gemiddeld 953 in 
de Bergeonstraat. Dat is ook te danken aan de openstelling op zondag die de drukst 

bezochte dag van de week is. Door de covidmaatregelen kon ons museum in 2020 maar 

de helft van de tijd open zijn. Desondanks hebben wij 1.526 bezoekers ontvangen. 

 

Toelichting balans per 31 december 2020 
De afgelopen jaren is het bestuur bezig geweest om meer diversiteit in de 

inkomstenbronnen te creëren om zodoende de afhankelijkheid van grote 

inkomstenposten zoals Nijenburg te verminderen. Het 

afgelopen jaar is wat dat betreft een prima voorbeeld 
geweest: ondanks het vrijwel geheel wegvallen van 

grote inkomsten konden andere opbrengsten en goed 

op de kosten letten dit ruimschoots opvangen. 

Daarvoor is wel een verdere versterking van het 
weerstandsvermogen noodzakelijk. Voor ANBI-

instellingen is het gebruikelijk om ongeveer 100% van 

de jaarlijkse uitgaven aan continuïteitsreserve aan te 

houden. HVH zit eind 2020 op 51%. De 
bestemmingsreserve van € 11.396 is bedoeld ter dekking van de investeringen in de 

voorraad boeken en inrichting van Historisch Museum Heiloo. Het kassaldo aan het eind 

van het jaar is altijd hoog doordat veel leden hun contributie vooruitbetalen in december. 

Hierdoor bedroeg het banksaldo € 46.311. Onder de post crediteuren is opgenomen € 

2.535 voor de betaalde kaarten van de toneelvoorstellingen die in 2020 niet door konden 
gaan. Daarnaast is er € 2.000 gereserveerd voor ons gouden jubileum in 2024. Ook is er 

een subsidie vooruit ontvangen van € 6.776 van de gemeente Heiloo uit het herstelfonds 

voor promotie van het hele Museumkwartier Heiloo in 2021. 

 
Toelichting begroting 2021: verdere groei ledenaantal naar ruim 1.400 

Voor 2021 verwachten wij een groei van het ledenaantal naar 1.414 gezinnen. Door de 

covidmaatregelen gaan wij er voorzichtigheidshalve van uit dat de inkomsten uit de 

rondleidingen op Nijenburg en de dorpswandelingen minimaal zullen zijn. Wel 
verwachten wij dat de toneelvoorstellingen in 2021 of 2022 kunnen doorgaan; wellicht 

niet in onze eigen toneel/filmzaal maar in de zeer ruime Cutuurkoepel. In 2021 

verwachten wij weer veel boeken te kunnen verkopen. De eerste maanden van 2021 zijn 

wat dat betreft veelbelovend gestart. De kosten voor de Cronyck zijn wat hoger begroot 

dan in 2020 doordat de oplage wat hoger is door de gestage ledengroei. 
Per saldo verwachten wij circa € 2.000 over te kunnen houden. 

 

De financiële gang van zaken van onze vereniging wordt maandelijks besproken tijdens 

de bestuursvergadering. Hierdoor kunnen wij tijdig inspelen op mogelijke wijzigingen aan 
de inkomsten- en uitgavenkant. 

 

Bart van der Feen de Lille, penningmeester 
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Financieel overzicht HISTORISCHE VERENIGING HEILOO per
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021

Exploitatieoverzicht.

Aantal leden 1.000 1.046 1.070 1.151 1.217 1.369 1.265 1.414
Groei aantal leden 48 46 24 81 66 152 48 45

Contributie 12,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Extra donatie 3,56 2,81 3,10 3,78 3,47 3,54 3,30 3,35
Totaal contributie 16,06 17,81 18,10 18,78 18,47 18,54 18,30 18,35

Aantal bezoekers Nijenburg 977 898 694 848 908 74 870 0
Baten
Basis contributie 12.500 15.690 16.050 17.265 18.255 20.535 18.975 21.210
Schenkingen/extra contributie 3.562 2.936 3.314 4.346 4.218 4.846 4.175 4.737
Sponsoring 1.050 2.184 3.785 2.865 1.214 2.190 750 765
Nijenburg, rondleidingen (na aftrek HdK) 4.883 4.490 3.470 4.240 4.539 370 4.350 0
Lezingen, rondleidingen, wandelingen 231 200 1.540 3.445 7.605 2.747 5.000 2.500
Subsidie gemeente 1.980 1.965 1.979 2.008 2.054 2.085 2.085 2.085
Rente spaarrekening 205 140 41 21 7 0 0 0
Compensatie huur door gemeente 0 0 10.178 10.320 9.200 4.999 4.999 4.000
Overige baten 972 346 0 0 0 0 0 0
Te ontvangen energie belasting 354 423 426 396 73 0 0 0
Verkoop boeken 400 750 5.577 7.739 8.873 6.133 3.200 3.390
Koffiegeld ontvangsten e.d. 300 298 317 290 558 265 600 260
Totaal baten 26.436 29.422 46.677 52.936 56.597 44.171 44.134 38.947

Lasten
Jaarvergadering 962 1.165 1.012 974 1.409 876 1.500 1.475
Kosten secretariaat 212 296 215 195 98 34 225 200
Bestuurskosten 1.063 1.207 778 646 934 423 925 850
Cronyck 6.231 7.523 7.996 7.570 5.846 6.130 6.650 6.350
Kosten lezingen 172 201 200 268 136 250 275 275
Contributies abonnementen 170 100 30 195 100 100 200 200
PR, advertenties, folders, Uitmarkt e.d. 320 515 1.416 2.051 4.444 2.678 2.650 3.049
Bijzondere aankopen 301 499 0 373 287 0 300 300
Aankoop boeken 750 1.500 2.783 4.498 7.492 6.900 2.325 2.336
Kosten website 97 224 277 358 323 399 375 425
Bankkosten 320 199 218 242 806 680 900 950
Boekhoudpakket 357 799 799 799 799 799 825 325
Diversen 2.433 490 539 2.957 4.708 0 850 800
Kosten rondleidingen waaronder Nijenburg 65 192 474 833 2.142 351 1.672 1.880
Kosten jubileum (50 jaar in 2024) 0 0 0 0 0 2.000 0 500
Huisvestingskosten:
Huur Historisch Museum Heiloo 1.138 1.150 11.328 7.660 10.250 10.360 10.450 10.600
NUON 2.787 2.654 2.326 943 0 0 0 0
PWN 75 81 65 73 0 0 0 0
Beveiliging 1.302 472 514 444 0 0 0 0
Verzekering 390 289 333 607 1.067 1.084 1.100 1.100
Inrichting Historisch Museum Heiloo (HMH) 2.057 3.619 11.312 15.472 7.260 4.440 6.300 1.700
Cateringkosten (koffie e.d.) 50 67 29 288 504 115 550 550
Huishoudelijke kosten 500 650 600 600 600 600 650 650
KPN 671 708 728 598 0 0 0 0
Gemeentelijke heffingen: OZB 589 366 366 405 0 0 0 0
Waterschapsbelasting 0 59 57 54 0 0 0 0
Kosten exposities 2.320 4.837 1.837 3.081 3.436 1.966 3.427 2.432
Totaal lasten 25.334 29.861 46.231 52.185 52.641 40.184 42.149 36.947
Resultaat 1.103 -439 446 751 3.956 3.987 1.985 2.000

BALANS
Inrichting HMH 0 0 0 6.284 3.000 0
Voorraad boeken 0 0 1.850 4.305 5.083 8.722
Debiteuren contributies 0 90 0 0 255 450
Debiteuren 0 2.074 0 10.396 285 251
Kas 40 40 40 40 40 40
ING rekening courant 2.398 1.503 10.259 1.031 2.051 1.311
ING spaarrekening 31.205 31.000 32.541 12.521 29.007 45.000
Balanstotaal 33.644 34.706 44.690 34.577 39.721 55.774

Bestemmingsreserve 0 0 1.850 10.588 8.083 8.722
Continuiteitsreserve 20.875 20.436 19.031 11.044 17.505 20.853
Eigen vermogen 20.875 20.436 20.881 21.632 25.588 29.575
Voorziening inrichting HMH 2.662 2.750 13.500 0 500 500
Vooruitontvangen contributie 6.163 8.271 6.553 9.402 9.891 14.338
Crediteuren 3.944 3.250 3.756 3.543 3.742 11.361
Balanstotaal 33.644 34.706 44.690 34.577 39.721 55.774

31 december 2020

Begroting
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