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Verenigingsnieuws
 
Rabobank Fietsdag
Op zondag 10 juni a.s. wordt weer de jaarlijkse fiets-
dag, georganiseerd door de Rabobank, gereden. Een 
sportief evenement voor iedereen in de IJmond en 
waarbij uw vereniging, voor iedereen die de fietstocht 
uitrijdt, een bijdrage ontvangt die kan oplopen tot 
maximaal € 500! In 2017 heeft onze vereniging een 
bijdrage ontvangen van € 120. De vereniging hoopt 
dat deze bijdrage in 2018 hoger zal uitvallen. De ver-
eniging nodigt u, uw familie, vrienden en kennissen 
uit om deze dag op de fiets te stappen en de trappers 
rond te draaien. 
Leden van onze vereniging, maakt iedereen enthousi-
ast om een route te rijden! 
Voor opstaplocaties en andere informatie kunt u te-
recht op de website van de Rabobank IJmond.

Genealogie
Stamboomonderzoek heeft sinds de ontwikkeling van 
internet een heel nieuwe vlucht genomen. Genealogi-
sche archieven van o.a. gemeenten en kerken komen 
namelijk steeds meer beschikbaar via internet. Om 
de gevonden gegevens te verwerken in de computer 
heeft men stamboomsoftware nodig. Er bestaan ver-
schillende computerprogramma’s voor een genealo-
gische databank. De pakketten van de verschillende 
aanbieders verschillen wat betreft extra mogelijkhe-
den en het besturingssysteem waarop ze draaien. Zie 
voor de vele softwarepakketten de website: www.
genealogiesoftware.startpagina.nl 
De werkgroep genealogie van de Vereniging Oud 
Uitgeest maakt sinds enkele maanden gebruik van 
het genealogisch computerprogramma Aldfaer, een 
programma voor het bijhouden van stamboomgege-
vens. Met enthousiasme en onder deskundigheid van 
Feiko de Vries zijn reeds de families Ris, Frantsen, 
van Egmond en van den Kommer in dit programma 
ingevoerd.
Het stamboomprogramma Aldfaer is gratis te down-
loaden. Zie. http://www.aldfaer.nl
Er is ook een mooi boek met cd-rom van het pro-
gramma. Titel: De stamboom van je familie op de 
computer. Auteurs: Ronald Balhan en Rob van Drie. 
ISBN 9789400500310.
 

Presentatie Hutgheest 2017
Op woensdag 15 november j.l. overhandigde voorzit-
ter Theo Duivenvoorden de eerste exemplaren van 
het jaarboek 2017 aan de auteurs Andries de Jong, 
Greet Enkt-Mors, Nel Tromp-van Baar, Rein Dijks-
tra, Ria van der Eng, Wim Dubelaar, Tom de Kleijn, 
Rob Spijker, Jan Deckwitz en Emmy Ghezzi-Zweeris 
(zie ook het jaarverslag 2017). Tijdens de informele 
bijeenkomst in het Regthuys complimenteerde Theo 
de redactie met het bereikte resultaat. Peter Savenije 
kreeg een bijzonder woord van dank vanwege het 
kant en klaar aanleveren van de kopij aan de drukker.          

Expositie ‘Monumentaal Uitgeest’ 
Onder grote belangstelling werd op 22 januari in het 
gemeentehuis de expositie Monumentaal Uitgeest ge-
opend door wethouder Anke de Vink-Hartog. Vervol-
gens gaf de heer Henk de Visser, beleidscoördinator 
Heemschut Noord-Holland, een boeiende inleiding 
over monumenten en bracht  ons lid Piet Hein Eikel 
het lied ‘Ahoi-ahoi wat is ons dorpje mooi’ ten gehore 
dat hij speciaal voor deze gelegenheid had gecom-
poneerd. Uitgeest telt ca. 85 monumenten: Rijks-
monumenten (kerkgebouwen, molens, Kooghuis, 
Regthuys), Provinciale monumenten (forten, be-
schermde landschapsdijken), ongeveer 60 Gemeente-
lijke monumenten (boerderijen, villa’s, herenhuizen, 
rentenierswoningen), archeologische monumenten 
en een aardkundig monument. Jan Deckwitz, Ria van 
der Eng en Herman Tervoort zijn er weer in geslaagd 
een aantrekkelijke expositie samen te stellen waar-
bij het materiaal op een speelse en boeiende manier 
werd gepresenteerd. Onder de vele bezoekers bevond 
zich een bijzonder gezelschap: de wandelgroep van 
Geesterheem.

Interviews met oudere dorpsgenoten 
Bank Beentjes is er inmiddels weer in geslaagd om 
een aantal oudere inwoners van Uitgeest te intervie-
wen. Aan de hand van deze gesprekken heeft Greet 
Enkt-Mors de levensverhalen opgetekend in het 
derde deel van de serie ‘In gesprek met..’. De eerste 
exemplaren van dit boek worden tijdens de algemene 
ledenvergadering (24 april) uitgereikt aan de geïnter-
viewden. Na afloop krijgen leden van onze vereni-
ging de gelegenheid om het boek aan te schaffen (zie 
agenda algemene ledenvergadering 2018).  
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Schenkingen
Namens mevrouw A.G. Planteydt-Witmans schonk 
Marijke Carasso-Kok aan onze vereniging het boek 
‘Kroniek van Planteydt 1570-1593’, geschreven door 
de inmiddels overleden Hans Tom Planteydt. Van J.G. 
Heyne ontvingen we losbladige kaarten van ‘Uitwa-
terende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland 
1745’. Bij deze worden de schenkers nogmaals harte-
lijk bedankt.        

Samenwerkingsovereenkomst
Op 30 januari hebben de voorzitters van Stichting 
Oer-IJ Geopark i.o., Stichting Werkgroep Oud Castri-
cum, Stichting Oud Limmen, Stichting Gemaal 1879, 
Historische Vereniging Oud Akersloot en Vereniging 
Oud Uitgeest in ’t Oude Schoolhuys te Limmen een 
samenwerkingsovereenkomst getekend met de inten-
tie elkaars activiteiten, waar nuttig en nodig, te onder-
steunen. Sinds 22 november j.l. neemt de voorzitter 
van onze vereniging ook deel aan een regulier overleg 
met de voorzitters van de historische verenigingen 
van Castricum, Akersloot en Limmen.      
           
Oer-IJ Expeditie  
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) vindt voor de 
tweede keer de Oer-IJ Expeditie plaats (zie www.
oerijexpeditie.nl). Vorig jaar was de eerste editie met 
2.500 wandelaars uitverkocht. Om deze reden kunnen 
er dit jaar 1.500 extra deelnemers meewandelen. Tij-
dens de tweede editie van de Oer-IJ Expeditie worden 
de wandelaars getrakteerd op een prachtige wandel-
tocht in een landschap boordevol geschiedenis. Er 
kan gekozen worden uit afstanden van 10 km, 16 km, 
21 km en twee routes van 26 km. De routes starten 
bij het Huis van Hilde in Castricum. Alle wandelaars 
zullen de stempelpost  op het Regthuysplein passeren. 
Evenals vorig jaar hoopt onze vereniging weer vele 
bezoekers te ontvangen in het Regthuys. 

Red de Stolp!
Sinds december voeren Erfgoedvereniging Bond 
Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland, 
‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genoot-
schap actie onder de motto ‘Red de Stolp’. Per jaar 
verdwijnen er namelijk tientallen stolpboerderijen uit 
het Noord-Hollandse landschap. In 70 jaar tijd is het 
aantal gehalveerd. Diverse historische verenigingen 
in Noord-Holland, waaronder de Vereniging Oud 
Uitgeest, zijn vrijdag 23 februari bijeengekomen in 
het gemeentehuis van de Beemster om de proble-
men rondom stolpboerderijen te bespreken. Er werd 
plenair gebrainstormd over maatregelen die genomen 
kunnen worden om de stolpboerderij beter te bescher-

men. De campagne ‘Red de Stolp’ loopt nog tot juni. 
Via de website www.reddestolp.nl kan de publiekspe-
titie worden getekend waarin de politiek wordt opge-
roepen om wat aan dit probleem te doen. 

Erfgoed: Eeuwenoud, Springlevend
Op zaterdag 13 oktober organiseren de historische 
verenigingen van Alkmaar, Haarlem en Hoorn in 
samenwerking met de provincie Noord-Holland het 
symposium Erfgoed: “Eeuwenoud, springlevend” in 
de 500-jarige Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. 
Daarbij komen twee actuele thema’s aan de orde: 1) 
Is er een toekomst voor leegkomende (monumentale) 
kerkgebouwen en welke rol kunnen historische ver-
enigingen daarbij spelen? en 2) Particuliere monu-
menten in stad en dorp: hoe houden we ze duurzaam 
bewoonbaar? Het programma start om 10 uur en ein-
digt om 14.30 uur. Na afloop worden voor de liefheb-
bers stadswandelingen en een museumbezichtiging 
aangeboden. Niet alleen de besturen van historische 
en/of oudheidkundige verenigingen, -stichtingen, 
-genootschappen van Noord-Holland worden uitge-
nodigd aan het symposium deel te nemen, maar ook 
hun leden, bewoners van monumenten, besturen van 
kerkgenootschappen en andere belangstellenden

Oproep! 
De beheerder van onze website heeft dringend be-
hoefte aan assistentie bij het onderhouden van de 
fotobeeldbank en de advertentiebank. Deze werk-
zaamheden kunnen thuis op de eigen pc worden 
verricht. U kunt helpen met scannen en eenvoudig 
bewerken van foto’s. Ook op projectbasis kunt u 
zich hiervoor opgeven.

Vervolgens worden de foto’s of advertenties 
geplaatst in de beeldbank of de advertentiebank. 
Daarna kunt u de foto’s voorzien van een titel, 
datum en bijbehorende tekst.  
Wie wil helpen of kent iemand kent die hiervoor 
in aanmerking komt? Voor nadere informatie kunt 
u terecht bij Herman Tervoort, tel. 0251-313196.     
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Jaarverslag 2017    
Mede dankzij extra wervingsacties hebben 17 perso-
nen zich aangemeld als lid. Per 31-12-2017 telde de 
Vereniging Oud Uitgeest 350 leden en 13 donateurs. 
 Het bestuur heeft vijfmaal vergaderd. Op 25 april werd 
in Dorpshuis de Zwaan de algemene ledenvergadering 
gehouden. De bestuursleden Herman Tervoort en Jan 
van Baar werden bij acclamatie herkozen. Na afloop 
van de vergadering verzorgden onze leden Henk 
Zwaan en Hans Welbers de fraaie presentatie ‘Sporen 
in het landschap. Kennismaken met het Oer-IJ’. Het 
bestuur heeft zich voorgenomen om via de groepen 5 
en 6 van de basisscholen de jeugd meer te betrekken 
bij de geschiedenis van Uitgeest.
  
Op 22 november is een start gemaakt met het regu-
liere overleg tussen de voorzitters van de historische 
verenigingen van Uitgeest, Castricum, Akersloot en 
Limmen. Daarnaast hebben de besturen van deze 
verenigingen besloten om een samenwerkingsovereen-
komst aan te gaan met de Stichting Oer-IJ. 
  
Onder grote belangstelling werd op 11 januari in het 
gemeentehuis de expositie ‘Polderdorp Uitgeest’ 
geopend door wethouder Anke de Vink-Hartog. De 
gerenommeerde waterschapshistoricus Diederik Aten 
gaf vervolgens een boeiende inleiding op het thema. 
Jan Deckwitz en Ria van der Eng waren er weer in 
geslaagd om een bijzonder interessante en fraai vorm-
gegeven tentoonstelling samen te stellen. De inrichting 
van de unieke expositie werd verricht door Yvonne 
Böekling.
  
Op 15 november overhandigde de voorzitter tijdens 
een informele bijeenkomst in het Regthuys een 
exemplaar van de Hutgheest 2017 aan de auteurs 
en vormgever die een bijdrage hebben geleverd aan 
het jaarboek. In het artikel “Nelis Uitgeest” schetst 
Andries de Jong de ontwikkeling van dit bedrijf en 
de werkzaamheden van 1956 tot 1996. Nel Tromp-
van Baar haalt vervolgens als oud-werkneemster nog 
enkele herinneringen op. Rein Dijkstra en Ria van der 
Eng beschrijven op welke wijze het gemeentebestuur 
en de kerken in de loop van de geschiedenis voor hun 
wezen hebben gezorgd. “De berendoder van Uitgeest” 
is een intrigerend verhaal van Wim Dubelaar en Tom 
de Kleijn over twee archeologische vondsten in 1926: 
een ovalen steen met een perfect rond gat en een kies 
en een onderkaakfragment afkomstig van een beer. 
Men veronderstelt dat er in prehistorische tijden in 
Uitgeest een jacht op beren is geweest. In het artikel 
“Waarom de Alkmaardermeer nat is en niet droog” 
maakt Rob Spijker duidelijk waarom de plannen 

om de Alkmaardermeer in te polderen uiteindelijk 
niet zijn doorgegaan. In een artikel over het ontstaan 
van de Kajuit beschrijft Nel Tromp-van Baar hoe de 
katholieke arbeidersjeugd in Uitgeest voor en na de 
Tweede Wereldoorlog werd georganiseerd. In twee 
petit histoires  “Broei en brand” en “Er was eens een 
oorlogsschip” laat Jan Deckwitz zien wat een hooi-
peiler deed in de zomer en wat een kapitein van een 
VOC-schip te maken had met de voormalige boerderij 
“Waardenburg”. In de Kroniek heeft Emmy Ghezzi-
Zweeris allerlei opvallende gebeurtenissen in 2016 in 
Uitgeest opgetekend.
  
De interviews, die Bank Beentjes recentelijk heeft 
afgenomen van oudere dorpsgenoten, zijn door Greet 
Enkt-Mors uitgewerkt. Het derde deel van de serie ‘In 
gesprek met....’ zal in 2018 verschijnen. 
  
Herman Tervoort ontving weer veel reacties op de 
beeldbank. Hij heeft dringend behoefte aan assisten-
tie bij het onderhouden van de fotobeeldbank en de 
advertentiebank. Tevens is het plan opgevat om de 
website te restylen.
  
De Oer-IJ expeditie op Hemelvaartsdag was een groot 
succes. Er heerste een gezellige drukte op het  
Regthuysplein en veel wandelaars brachten een  
bezoek aan het Regthuys.
  
Tijdens Open Monumentendag mocht de vereniging 
ondanks het slechte weer ca. 35 bezoekers ontvangen.  
 
De Rabo Fietsdag leverde een bedrag van € 120 op.  
 
Samen met Jan Deckwitz is een eigen postzegel ont-
worpen met een afbeelding van het oude postkantoor. 
De postzegels gingen als broodjes over de toonbank 
bij boekwinkel Schuijt.
 
Tom de Kleijn heeft meegewerkt aan diverse archeo-
logische projecten in de omliggende plaatsen. In 
Uitgeest zijn in samenwerking met Arie Zonjee en 
AWN-Zaanstad opgravingen verricht in de herbouwde 
schuur van Zonjee (voormalige bierstekerij) aan de 
Meldijk. 
 
Arthur Groen heeft het nagelaten archief van Edith 
van Schoor geïnventariseerd. De archiefstukken zijn 
vervolgens geordend door Ria van der Eng en Arne 
Jorna-Kabel. Daarnaast hebben Ria, Anne en Rein 
Dijkstra uitgebreid archiefonderzoek verricht. Emmy 
Ghezzi-Zweeris heeft veel bijgedragen aan de conser-
vering van archiefstukken.
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Notulen algemene ledenvergadering Vereniging 
Oud Uitgeest d.d. 25-04-2017
Naast de 27 aanwezige leden mochten we vijf belang-
stellenden verwelkomen.   

1. Opening De vergadering vindt plaats in Dorpshuis 
de Zwaan. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, 
in het bijzonder Henk Zwaan en Hans Welbers die na 
afloop van de vergadering de presentatie zullen ver-
zorgen. De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 

2. Bestuursverkiezing De bestuursleden Herman 
Tervoort en Jan van Baar zijn aftredend en herkies-
baar. Zij worden bij acclamatie herkozen. 

3. Mededelingen De voorzitter deelt mee dat Feiko 
de Vries uit Beverwijk als vrijwilliger de gelederen is 
komen versterken. Hij zal zijn kennis op het gebied 
van genealogie inbrengen.  
Onze vereniging is aangemeld voor de Rabobank 
Fietsdag van zondag 11 juni. De aanwezigen worden 
opgeroepen hieraan deel te nemen (samen met vrien-
den/familieleden). Iedere deelnemer die de fietstocht 
uitrijdt, ontvangt een donatie.  

4. Notulen vorige ledenvergadering De notulen van 
de algemene ledenvergadering d.d. 28-04-2016 wor-
den goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris 
ondertekend.  

5. Jaarverslag 2016 De secretaris vestigt de aandacht 
op het initiatief van het bestuur en de vrijwilligers 
om met het oog op de toekomst de sterke en zwakke 
kanten van onze vereniging in kaart te brengen en 
op basis daarvan een actieplan op te stellen. In dit 
verband wordt nogmaals benadrukt dat Herman 
Tervoort, de beheerder van onze website, dringend 
behoefte heeft aan assistentie bij het onderhouden van 
de fotobeeldbank. Ledenwerving, een van de andere 
aandachtspunten, is speciaal voor deze vergadering 
geagendeerd. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

6. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 
Vooral dankzij een flinke besparing (€ 1.700) op de 
drukkosten van het jaarboek en een gift van de Lions 
Club Uitgeest/Akersloot (€ 500) is het vermogen van 
de vereniging in 2016 met € 2.300 toegenomen.  
In 2017 zullen de wissellijsten voor de jaarlijkse 
expositie en vitrinekast in het Regthuys worden 
vervangen (kosten geschat op € 1.000 resp. € 350). 
De begroting voor 2018 is zeer behoudend opgesteld. 
Aan de uitgavenkant is geen rekening gehouden met 
een besparing op de drukkosten van het jaarboek. 

Naar verwachting zal in de periode 2017-2020 een 
nieuwe laptop worden aangeschaft. Daarnaast zouden 
eventuele acties (zoals ledenwerving) voortvloeiende 
uit de sterkte-zwakte analyse extra uitgaven met zich 
mee kunnen brengen. In dit verband wordt naar aan-
leiding van een vraag van Wim Bakkum besloten om 
een brandblusoefening te houden met het oog op de 
brandgevoeligheid van het Regthuys. De jaarrekening 
2016 en de begroting 2018 worden goedgekeurd.   
 
7. Kascommissie  De kascommissie bestaande uit de 
heren Fred Maquiné en Bas Terluin heeft de boeken 
gecontroleerd. Mede namens Bas stelt Fred voor om 
decharge te verlenen. Volgend jaar zullen Bas Terluin 
en Jan Metselaar deze taak op zich nemen.

8. Ledenwerving Evenals andere historische ver-
enigingen kampt onze vereniging met een verouderd 
ledenbestand. Een recente wervingsactie na afloop 
van een fotopresentatie van Bank Beentjes heeft zeven 
nieuwe leden opgeleverd. Ondanks deze succesvolle 
actie is het noodzakelijk om nog meer initiatieven 
te ontplooien. De voorzitter laat doorschemeren dat 
ouders hun kinderen zouden kunnen stimuleren om 
lid te worden. Vanwege de geringe affiniteit van de 
jeugd met geschiedenis wordt aanbevolen om ‘social 
media’ zoals Facebook in te zetten als communica-
tie- en lokmiddel. De vereniging heeft inmiddels ook 
ervaren dat het niet eenvoudig is om basisscholen 
warm te maken voor de geschiedenis van ons dorp, 
omdat docenten dan extra worden belast. Henk Zwaan 
stelt voor om voor de scholen een Oer-IJ-wandeling te 
organiseren onder leiding van een van de vier lokale 
Oer-IJ-vrijwilligers met het Regthuys als startpunt. 
Tenslotte wordt het idee aangereikt om een mini-dvd 
met interessante onderwerpen samen te stellen en deze 
aan te bieden als welkomstgeschenk.  

9. Rondvraag Rob Jaape constateert dat films nog 
niet zijn geïnstalleerd op de website. Hierop inhakend 
deelt Herman Tervoort mee dat beeldmateriaal (films, 
video’s) door de heer Cor Nelis wordt omgezet in 
jpeg-bestanden, die in eerste instantie zullen dienen als 
archiefmateriaal. Later zal worden besloten of bepaal-
de filmfragmenten eventueel op de website worden 
geplaatst. 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 
20.15 uur af. Hij nodigt de aanwezigen uit om na de 
pauze de presentatie ‘Sporen in het landschap en Ken-
nis maken met het Oer-IJ’ bij te wonen. 
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Agenda:
1. Opening -   
2.  Bestuursverkiezing.  

Aftredend en herkiesbaar: Theo Duivenvoorden    
3. Mededelingen      
4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 april 2017
5. Jaarverslag 2017     
6. Jaarrekening 2017 en begroting 2019
7.  Verslag kascommissie 

en benoeming nieuwe commissie voor kascontrole  
9. Rondvraag
10. Sluiting 

Bank Beentjes zal na de vergadering een foto-
presentatie geven op grond van de interviews  
die hij heeft afgenomen voor het derde deel van 
‘In gesprek met … III’. 

Daarna zal dit boek worden uitgereikt aan de 
betreffende dorpsgenoten.  
Bij deze gelegenheid kunnen de leden een of 
meerdere exemplaren van het boek kopen voor  
de speciale prijs van € 10,00 per exemplaar -  
contant en gepast betalen.  
De prijs bij boekhandel Schuyt wordt € 12,50.

Jaarrekening 2017 en begroting 2018 en 2019

Algemene ledenvergadering 2018: dinsdag 24 april 2018 om 19.30 uur in Dorpshuis de Zwaan 
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Toelichting Jaarrekening 2017
 
Uitgaven:
•  Nieuwsbrieven/Porto 

Evenals 2016 deed de meest opvallende afwijking 
ten opzichte van de begroting zich voor aan de 
uitgavenzijde. Door het intensieve voorwerk van de 
redactiecommissie werd ook in 2017 een forse be-
sparing gerealiseerd van ca. € 1.600 op de drukkos-
ten van de Hutgheest (uitgaven 2017 € 1679, 2016 
€ 1558 en 2015 € 3260). Hierdoor konden  enkele 
substantiële, incidentele uitgaven worden gefinan-
cierd zonder dat dit een wezenlijke impact  had op 
de vermogenspositie einde - versus begin van het 
kalenderjaar; 
Als gevolg van het voorwerk door de redactiecom-
missie werden de kosten van de voorjaarsprent door 
de drukkerij nu voor 90% in rekening gebracht  
(€ 272; voorheen 100% gesponsord). 

•  Expositie: 
De lijsten die worden gebruikt voor de jaarlijkse 
expositie in het gemeentehuis werden uit veilig-
heidsoverweging vervangen door 12 nieuwe lijsten 
(€ 761,-; niet begroot).

•  Diversen: 
Digitaliseren van filmmateriaal € 160 (niet begroot); 
Aanschaf van zuurvrije dozen voor het archief € 68 
(niet begroot); 
De vitrinekasten in het Regthuys werden van sloten 
voorzien (€ 359; niet begroot).

  
Baten:
De postzegelactie, 90 velletjes met het voormalig 
postkantoor als afbeelding, heeft een licht positief 
resultaat opgeleverd (kosten € 824, baten € 852); 
De inspanning van onze leden tijdens de Rabo 
Fietsdag leverde een bijdrage op van € 120. Voor het 
ter beschikking stellen van foto’s voor evenementen 
werd € 50 ontvangen.

Toelichting Begroting 2019
De post “Contributies” wordt begroot tegen de 
tarieven die voor leden (€17,50/€15) en donateurs 
(€ 30) zijn vastgesteld. Door ledenwerfacties wor-
den beëindigingen van het lidmaatschap “meer dan” 
opgevangen. Een beperkte groei van 5 leden wordt in 
de begroting verwerkt;

Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar er van 
uitgegaan dat de gemeente Uitgeest de huur voor het 
gebruik van het Regthuys door de vereniging (€ 582) 
voor een gelijk bedrag subsidieert;

De drukkosten voor het jaarboek wordt voor een bru-
to bedrag opgenomen van € 3.300. De besparing door 
het voorwerk van de redactiecommissie wordt niet in 
de begroting verwerkt;
Voor vrijwilligers heeft de gemeente Uitgeest een col-
lectieve verzekering afgesloten (o.a. voor ongevallen 
en schade). De vereniging heeft haar eigen polis met 
ingang van 2018 opgezegd.

Financiële doorkijk 2018/2021
In 2018 wordt het 3e deel van “In gesprek met …..” 
uitgegeven. Naar verwachting zullen de opbrengsten 
van de oplage van 400 exemplaren de kosten dekken;
Mogelijk doen zich beperkte (publiciteits- en scho-
lings)uitgaven voor die in het kader van de SWOT-
initiatieven een gevolg kunnen zijn;

De huidige laptop, die zeer intensief wordt gebruikt, 
zal naar verwachting uiterlijk 2020 worden vervan-
gen. Ten gevolge van het intensief gebruik van deze 
laptop zal in 2018 een tweede laptop worden aange-
kocht;
 
De luchtcondities in de archiefruimte van het Reg-
thuys worden nauwlettend bewaakt. Aanschaf van 
een luchtontvochtiger is niet ondenkbeeldig;
 
Er zijn geen verdere ontwikkelingen vernomen m.b.t. 
de financiële consequenties die zijn gekoppeld aan 
auteursrechten voor opslag van fotomateriaal in o.a. 
beeldbanken;
Voor het 40-jarig jubileum van de vereniging wordt 
thans nog geen bedrag gereserveerd. 

Ter afsluiting 
Het bestuur voorziet in de periode 2018/2021, anders 
dan in de financiële doorkijk wordt 
vermeld, geen uitgaven die de huidige vermogenspo-
sitie van de Vereniging Oud Uitgeest 
significant vermindert. 
 
Contributie 2018
Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor 
een automatische incasso, worden verzocht  het be-
drag voor het lidmaatschap van € 17,50  
voor 1 juni a.s. over te maken op 
IBAN-nummer NL 82 RABO 0363 46 0780  
t.n.v. de Vereniging Oud Uitgeest  
onder vermelding van ‘Contributie 2018’. 
De incassomachtigingen worden na de Algemene 
ledenvergadering op 24 april a.s. in de maand mei aan 
de bank aangeboden.


