
Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam 2021 

Verslag van de activiteiten van onze vereniging naar onderwerp gerangschikt.


ALGEMEEN Wederom heeft onze vereniging de gevolgen van de covid-19-pandemie in dit 
verslagjaar ondervonden. Dit komt o.m. tot uitdrukking in aanmerkelijk minder inkomsten voor de 
verhuur van de Stegh en de rondleidingen door de stadsgidsen. Ook onze vaste activiteiten zoals 
excursies en lezingen zijn dit jaar niet mogelijk geweest. Uiteindelijk hebben we onze 
jaarvergadering nog kunnen houden op 2 november 2021 in het Weeshuis. Bij de toelichtingen 
van onze werkgroepen vindt u de gevolgen van covid-19.


BESTUUR, LEDEN EN ORGANISATIE Bestuur mutaties Op de algemene ledenvergadering van 2 
november zijn de aftredende bestuursleden Vincent Keesmaat en Koert Kraak herbenoemd voor 
een periode van 3 jaar. Per 1 januari 2022 heeft Ton Meijer zijn lidmaatschap van het bestuur 
opgezegd. In de komende ledenvergadering zal in deze vacature voorzien worden.


In 2021 is het bestuur 6 keer in vergadering bijeengekomen.


Ledenbestand Het aantal leden is in het afgelopen jaar gestegen, van 1125 naar 1146. Er waren 
32 opzeggingen, het merendeel wegens overlijden en verhuizingen. Het aantal nieuwe leden 
bedroeg 53. Dit is grotendeels te danken aan de inspanningen van Sofie Koning, waarvoor onze 
grote dank.


Het doel blijft om jaarlijks 40 nieuwe leden te werven. Werving van nieuwe leden is en blijft een 
van de prioriteiten van het bestuur.


Financiën Het jaar wordt afgesloten met een batig resultaat van € 7.321,80 (2020: € 4.160,46). 
Deze stijging van het resultaat komt dus voornamelijk door het niet doorgaan van activiteiten 
wegens corona.


In het verslag van de penningmeester wordt een uitgebreide toelichting gegeven.


LEDENACTIVITEITEN Lezingen In 2021 werden er geen lezingen georganiseerd.


Excursies In 2021 werden er geen excursies georganiseerd.


3 VERTEGENWOORDIGINGEN Monumenten- en Welstandscommissie Onze vertegenwoordiger 
Lodewijk Duymaer van Twist is ook in 2021 onze vertegenwoordiger geweest in de commissie. In 
dit jaarboek doet hij verslag van de activiteiten van de commissie in 2021.


In onze bestuursvergaderingen bespreken we de aangevraagde omgevingsvergunningen van de 
maand daarvoor. In enkele gevallen heeft er overleg plaatsgevonden over de ingediende 
bouwplannen. In 2021 hebben we geen reden gezien om tegen de plannen bezwaar aan te 
tekenen.


Zie het jaarverslag van onze vertegenwoordiging in de commissie op pagina 32.


Overleg met leden van het College van de gemeente Waterland Vanaf 2015 is er met het College 
tweemaal per jaar overleg over zaken die de binnenstad van Monnickendam betreffen. Onze 
Vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en twee bestuursleden.


In 2021 heeft er op 16 november een overleg plaatsgevonden. Voor 2022 zijn er nog geen 
vergaderdata met het College vastgelegd. Wel is er begin 2022 overleg geweest met het College 
over de voortgang van het gemaal De Poel.


WERKGROEPEN Archeologische werkgroep Waterland In het kader van de nationale Archeologie 
dagen (18 t/m 20 juni) heeft de werkgroep een top 100 bodemfondsen uit Waterland 
samengesteld.




Sinds februari 2021 stuurt de werkgroep haar eigen e-mail-nieuwsbrief “ArcheoNieuws” naar 
leden en belangstellenden. Ook worden er tentoonstellingen in ons museum georganiseerd.


Zie het jaarverslag van de werkgroep op pagina 36.


Oral History In 2021 heeft de werkgroep slechts twee interviews kunnen afnemen.


De werkgroep is vanaf 2011 actief en er staan inmiddels 56 interviews op de website. Zie het 
jaarverslag van de werkgroep Oral History op pagina 30.


Stadsgidsen De stadsgidsen hebben in 2021 535 personen rondgeleid. Ten opzichte van 2020 is 
dit toename van 453 personen.


In 2020 was het de bedoeling om het 25 jaar bestaan uitgebreid te vieren. Wegens Corona heeft 
dit niet plaats kunnen vinden.


In 2021 hebben 6 personen de opleiding tot stadsgids afgerond. Zij zijn inmiddels begonnen met 
het geven van rondleidingen.


Zie het jaarverslag van de werkgroep Stadsgidsen op pagina 24.
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Website Het bestuur is nog steeds tevreden met de huidige status van de website. In 2021 zijn er 
weer enkele aanpassingen doorgevoerd. De website wordt beheerd door Jan Konijn. We hopen 
onze leden en belangstellenden van adequate informatie te kunnen blijven voorzien over de 
geschiedenis van Monnickendam. Van het contactformulier op de website wordt regelmatig 
gebruik gemaakt.


Prijs “De Monnick” In 2021 is van de commissie een advies ontvangen voor het uitreiken van deze 
prijs. Ebbo Clerkx is voorgedragen voor de prijs en tijdens de jaarvergadering is de prijs aan zijn 
zoon uitgereikt. Ebbo was wegens ziekte helaas niet aanwezig.


Op 16 november kreeg het bestuur een e-mail van Ebbo dat hij zeer vereerd was met de prijs en 
het ontvangen beeldje prachtig vond. Helaas is Ebbo op 30 november overleden. Als bestuur zijn 
we ontzettend blij dat hij de erkenning voor zijn vele werk nog heeft mogen meemaken.


In de voordracht is uitgebreid aandacht besteed aan de vele werkzaamheden die hij voor de 
vormgeving van ons jaarboek heeft gedaan. In het verslag van de ledenvergadering wordt hier 
uitgebreid op ingegaan.


De Stegh Wegens de corona-problematiek zijn er in het verslagjaar weinig activiteiten in het 
gebouw geweest. Alleen de havenmeester heeft zijn activiteiten in de zomer kunnen uitvoeren. 
Onze inkomsten betreffen daarom de verhuur aan de gemeente plus commerciële verhuur van in 
totaal € 500.


Fonds aankopen Collectie In 2021 zijn er geen aankopen gedaan.


5 Schenking schilderij van houtzaagmolen “De Vriendschap” van de Monnickendamse schilder 
Johann Gerhard Siemer door de familie Prins – Balk uit Edam.


In het najaar kregen we bericht van de familie Prins dat zij voornemens waren om het schilderij 
aan onze vereniging te schenken. Namens de vereniging en het museum hebben Jan Colaris en 
Koert Kraak het schilderij opgehaald en het heeft een plaats gekregen in het museum. Namens 
het bestuur hebben we op 10 november jl. schriftelijk onze dank betoond.


DIVERSEN Rokerij de Lange Ben In 2019 is door het bestuur opdracht gegeven aan omroep PIM 
om een documentaire over het roken van paling te maken. De achtergrond was dat door het 
verdwijnen van de Lange Ben er geen beeld van het roken meer gegeven kan worden. Eind 2020 
is deze documentaire gereed gekomen en we zijn zeer tevreden over het resultaat. In onze 



jaarvergadering op 2 november 2021 is de documentaire vertoond en daarna aan omroep PIM 
overgedragen voor verdere publicatie.


Gemaal de Poel Het in opdracht van het Hoogheemraadschap gemaakte haalbaarheidsrapport is 
begin januari 2021 beschikbaar gekomen. Gedurende het afgelopen jaar is hier door het bestuur 
van het Hoogheemraadschap nog geen besluit over genomen. Wel is uitgesproken dat onze 
vereniging de eerste voorkeur heeft.


Begin 2022 hebben de voorzitters van Oud Monnickendam en Stichting IJsschuiten de Gouwzee 
overleg gevoerd met het College van de gemeente Waterland over de te nemen stappen. 
Inmiddels is afgesproken dat er op korte termijn overleg zal plaatsvinden met de drie betrokken 
partijen.


Ons bestuur blijft positief gestemd over de mogelijkheid om in 2023 over dit gebouw te kunnen 
beschikken.


Straatnamencommissie Galgeriet.


We zijn door de gemeente uitgenodigd om zitting te nemen in de straatnamencommissie. Ed 
Willms heeft namens ons zitting genomen in de commissie. Tevens heeft onze vereniging 
voorstellen voor de straatnamen ingediend. Uiteindelijk is gekozen voor het thema 
“scheepsvaarten/visverwerking”.
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Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen.


De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur 
en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren.


De Wet is op 1 juli 2021 ingegaan en het gevolg hiervan is dat onze statuten aangepast moeten 
worden en alle bestuursleden volledig aansprakelijk zijn en bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven moeten zijn. Tevens moeten de bestuursleden ook in een nieuw register worden 
ingeschreven (UBO-register). Deze inschrijving dient uiterlijk 27 maart 2022 plaatsgevonden te 
hebben.


In het najaar van 2021 hebben we een werkgroep ingesteld om namens de vereniging en de 
gelieerde stichtingen gezamenlijk tot een voorzet te komen voor de nieuwe statuten. De 
aanpassing van de statuten moet binnen 5 jaar plaatsvinden. Voor onze vereniging betekent dit 
dat de wijzigingen in een ledenvergadering behandeld dienen te worden en bij goedkeuring 
notarieel moet worden vastgelegd.


Koert Kraak, Voorzitter Monnickendam, februari 2022 




