Jaarverslag 2018 van Vereniging Oud Hoorn
Algemeen
Na 100 jaar zijn we in 2018 een nieuw verenigingsjaar gestart, vooral
ontwikkelingen op digitaal en organisatorisch niveau hebben een vlucht
genomen.
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten van alom bekende vrijwilligers Jos
Biegstraaten en Frans Zack. Daarnaast de grondleggers van de maquette van de
stad Hoorn Jack Buiten en Bob Habes. Aan hen denken we terug met waardering
en respect voor wie zij waren.
Ledenexcursie
De stelling van Amsterdam was dit jaar het thema van de jaarlijkse
ledenexcursie
Monumentenprijs 2018
De monumentenprijs is tijdens de najaar ledenvergadering in de Oosterkerk
toegekend aan de Stichting Stads Herstel voor de restauratie van het pand hoek
Grote Oost Schoolsteeg. Na afloop van de leden vergadering is de nieuwe
geschonken gevelsteen onder grote belangstelling van de aanwezigen onthuld.
Maquette
Aan de presentatie van de maquette zijn in de kelder van het Westfries Museum
grote verbeteringen aangebracht. De beleving is nu pakkend en interactief. De
maquette wordt uitgelicht met computergestuurd licht dat zich verplaatst. Door
de combinatie van licht, beeld en geluid ontstaat een interessante audiovisuele
beleving voor de bezoeker
Educatie
Verdien ik een standbeeld? Voor deze vraag stond een groot aantal leerlingen
van basisscholen tijdens de wandeling door de stad en de ontmoeting met
historische figuren. Met veel enthousiasme hebben zij naar de verhalen
geluisterd en hun eigen afweging gemaakt. Zeker voor herhaling vatbaar.
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Tentoonstellingen
In het Pakhuis zijn diverse tentoonstellingen gehouden: Eeuwig markant toont
opvallende stadsgezichten; Hoorn in oorlogstijd; Tegeltableaus Jozefschool; van
Badhuis tot Leugenbank; Schilderijen van stadsgezichten die bij mensen thuis
hangen
Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd. Carel Brouwers is
vanwege drukke werkzaamheden gestopt als bestuurslid, zijn taken zijn de
afgelopen periode waargenomen door Jan Floris. Tijdens de voorjaar
ledenvergadering is afscheid genomen Piet van Iersel, na 9 jaar de functie van
penningmeester vervult te hebben gaat Piet zich op de achtergrond inzetten voor
VOH. Paula Pasterkamp is tijdens deze ledenvergadering benoemd in de
opengevallen plek. Bij de najaar ledenvergadering is na een periode van bijna 12
jaar de secretaris Rita Lodde-Tolenaar afgetreden als secretaris, ook zij blijft
verbonden aan de vereniging en de publicatie stichting Bas Baltus. Matt Wever
heeft de opengevallen functie overgenomen.
De toekomstvisie is een vast agenda punt en de doorontwikkeling vordert
gestaag. De verschillende werkgroepen worden doorgelicht en beschreven en
aan een verantwoordelijk bestuurslid toegewezen. Het bestuur probeert de
definitieve toekomst visie tijdens de voorjaarsvergadering in 2019 te kunnen
presenteren
Contact met de gemeente
De ontwerpen van de herinrichting van het kerkplein zijn besproken in
samenspraak met betrokkenen en de vereniging Oud Hoorn. Het definitieve
besluit draagt onze goedkeuring. De ontwikkelingen van de poort van Hoorn,
vernieuwing van de straatverlichting in de binnenstad, diverse renovaties en
inbrei locaties worden op de voet gevolgd. Ook in 2018 is gesproken over de
ontwikkelingen van de kust en de Markermeerdijken en zijn vertegenwoordigers
van de vereniging aanwezig geweest bij deze bijeenkomsten. Een bezwaarschrift
procedure is door de VOH inmiddels in gang gezet.
Het gemeentebestuur is op taart getrakteerd op de verjaardag van de stad.
In samenwerking met de Kaap Hoornvaarders is een gedenkteken geplaatst op
het Houten Hoofd
Eigendommen
De verbouwing en renovatie van de panden Breed 12 en Schoolsteeg 7 hebben
veel aandacht gevraagd. Bij Breed 12 werd asbest ontdekt welke grote
vertraging en hogere kosten met zich teweeg bracht. De sleutel overhandiging
aan de nieuwe bewoners in juli werd officieel verricht door wethouder Samir
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Bashara. In het pand Schoolsteeg 7 is het interieur grotendeels aangepast en
gerenoveerd. Hierdoor is een nieuwe huurder gevonden en is de leegstand
opgeheven.
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. Wim Oussoren en Jaap Bronkhorst
zijn plaatsvervanger.
In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt Co van Langen de
vereniging.
In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de vereniging vertegenwoordigd door
Ben Leek en Rita Lodde.
Aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte neemt Marjan Faber namens
de vereniging deel. Haar plaatsvervanger is Hieke Stapel.
De financiële commissie van de Vereniging bestaat uit Arend Stapel en Gerard
van Stijn.
Tijdens de zomer markten, open monumentendag, cultuurmarkt was onze
vereniging weer actief met een kraam met een zeer enthousiaste groep
vrijwilligers
Kwartaalblad
Het kwartaalblad is bij elke uitgave weer een plaatje. Uitstekend verzorgt door
de redactie medewerkers en drukkerij van Vliet.
Vrijwilligers algemeen
Evenals vorig jaar geldt dat de vaste basis van de vereniging, de inzet van de
vele vrijwilligers, groot en onmisbaar is. Er blijven zich mensen aanmelden en
het aantal activiteiten breidt zich uit.
Beheer Pakhuis
Al jaren is het beheer in de vertrouwde handen van een vaste groep vrijwilligers
die de winkel en het beheer van het Pakhuis regelt en ervoor zorgt dat mensen
graag langs komen en een praatje komen maken. In de expositieruimte worden
geregeld groepen scholieren ontvangen.
Ledenadministratie
De ledenadministratie loopt prima en van de mogelijkheid tot automatische
incasso wordt steeds meer gebruik gemaakt. Het feit dat tijdig
betalingsherinneringen worden gestuurd, leidt ertoe dat er maar heel weinig
wanbetalers zijn. Het aantal leden bedraagt per 1-1-2019 1976.
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Documentatiecentrum
De verzameling boeken groeit gestaag, vooral door schenkingen maar ook door
strategische aankopen. Dankzij de documentalist Christ Stoffelen kan de collectie
regelmatig worden aangevuld met zeldzame boeken al dan niet voor een zacht
prijsje. Via de website kan men in de collectie zoeken en dat vergroot de
toegankelijkheid. Op de website zijn ook digitale versies van uitverkochte boeken
over Hoorn te vinden.
Lezingen
In dit jaar zijn wederom vijf lezingen verzorgd in het Foreestenhuis:
Familie Alewijn Hoornse trots
De Hoornse munt een bijzonder stukje metaal
Trien de Haan moedige wereldverbeteraar met draadkracht
400 jaar Wetsverzetting
De strijd om West-Frisia
Stadswandelingen
De zomerwandelingen van Vereniging Oud Hoorn zijn zeer geliefd bij de
bewoners van onze stad. Het aantal gidsen is in 2018 uitgebreid na een interne
opleiding.
Het programma van 2018 heeft gemiddeld bijna 200 mensen per wandeling op
de been gebracht. We zien terug op een gevarieerd aanbod van zeven
wandelingen met onder meer de charmante Klooster- en Wallenwandeling. Het
seizoen startte begin mei toepasselijk met de themawandeling Vrede & Vrijheid.
De andere themawandelingen Bontekoe en Expedities waren geïnspireerd door
de invloed van de VOC op de ontwikkeling van Hoorn. Uiteraard zagen we ook de
jaarlijks terugkerende Tuinen- en Kinderwandeling dit jaar over Eten & Drinken.
Beeldbank
De beeldbank is meer dat het bezoeken waard. De foto’s worden door een 15 tal
mensen nagekeken op dubbele en onscherpe exemplaren, waarbij ook de
daaraan gekoppelde tekst nog wel klopt. De foto’s zijn nu verrijkt met informatie
van Google Maps, kadaster, Huizen Straten Mensen, de monumentstatus etc. Via
het Zijper-systeem kan er veel informatie gekoppeld worden aan de adressen.
Het bezoek aan de Beeldbank is t.o.v. 2017 gestegen van zo’n 1.000 naar 5.000
bezoekers. De digitale versie van alle Kwartaalbladen is dit jaar online gekomen
en heeft zo’n 700 bezoekers geteld, met raadpleging van ruim 8400 artikelen. De
database Hoorn Huizen Straten Mensen is van 35 naar 1570 bezoekers gestegen.
De gescande publicaties in de database zijn door 559 bezoekers bekeken. De
foto’s van de Verenigingsactiviteiten die opgeslagen zijn in een aparte Beeldbank
zijn door 136 bezoekers bekeken.
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Website
De website wordt nog steeds goed gevonden en bezocht. Op de website kunt u
een overzicht vinden van de 100 meest bezochte pagina’s. Google Analytics meet
de bezoekers en bezoekgegevens door robotbezoeken goed uit te filteren. De
gegeven bezoekersaantallen lijken daardoor te komen van echte bezoekers. Over
het afgelopen jaar zijn 70.000 sessies (bezoeken) gemeten, dat is iets meer dan
de 68.000 van 2017. De gemiddelde sessieduur is daarentegen teruggelopen,
van 3.05 minuut in 2017 naar 2.54 minuut in 2018. Mogelijk hangt dit samen
met een doorklik naar het Zijper Systeem waar onder andere de Beeldbank in is
ondergebracht. Ook via de website laat de vereniging zich van haar beste kant
zien. De inhoud is steeds up-to-date en het aantal pagina’s dat bezocht wordt,
bedraagt inmiddels meer dan 999.000. Gemiddeld bezochten meer dan 5700
mensen per dag de website. Er is nog steeds sprake van een stijgende lijn in de
bezoekersaantallen. Favoriete onderwerpen blijven de bibliotheek, nieuws,
advertenties en kwartaalblad.
Facebook
Het aantal mensen dat onze pagina leuk👍 vindt bedraagt op 3 januari 2019
maar liefst 1436 personen, we hebben zelfs nog méér volgers: 1454 personen en
andere pagina’s volgen onze FB-pagina. De meeste betrokkenheid is er rond
lunchtijd (piek rond 12:00 uur) en in de avonduren (tussen 18:00 en 21:30 uur).
Er zijn fanatieke volgers die een bericht na plaatsing meteen een ‘duimpje’
geven. Veel bereik en waardering hadden onze berichten over de uitzending van
Andere Tijden met daarin Hans Bouwens (zanger George Baker) en zijn
zoektocht naar zijn Italiaanse vader, berichten over bomen in Hoorn (waarvan
velen nog steeds vinden dat die te gemakkelijk gekapt en omgezaagd worden),
en de berichtgeving over het christelijk gemengd koor Soli Deo Gloria, dat in
december haar honderdjarig bestaan vierde.
In 2019 gaan we enthousiast verder met de promotie van Historisch Hoorn via
Facebook. Het lidmaatschap als verenigingspagina van de groepen ‘Kéék op
Hoorns Verleden’ en ‘Hoornse Verhalen, mensen en foto’s’ biedt daartoe nieuwe
perspectieven.
Open monumentendag
Wie denkt dat monumenten voor altijd hetzelfde blijven, werd dit jaar verrast. In
2018 zijn meerdere monumenten verbouwd en gerestaureerd. De Michaelkerk in
Blokker is veranderd in een kantoor en het Museumhuis Bonck aan de
Binnenluiendijk, met alles over wonen in de 17e eeuw, was opengesteld. Ook zijn
de Oosterkerk en Noorderkerk, die momenteel worden verbouwd, tijdens Open
Monumentendag geopend. Er zijn rondleidingen, met uitleg over de restauratie
en het toekomstig gebruik. Schoolsteeg 7 eigendom van de VOH kon ook
bezichtigd worden en is inmiddels omgedoopt van berenwinkel, water- en
vuurhuys naar haarhuys.
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Hoorn Huizen straten mensen
De adressen uit dit imposante boek zijn in 2018 digitaal gekoppeld aan de
beeldbank, waardoor de bezoekers van de website nog meer informatie te zien
krijgen. (met dank aan Gerard van Stijn)
Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief die aan de leden gezonden wordt, blijkt een mooie en
snelle manier om leden te informeren en oproepen te doen. Vrijwilligers worden,
wanneer daartoe aanleiding bestaat, via een aparte digitale brief geïnformeerd
over voor hen van belangrijke zaken.

Hoorn januari 2019
Matt Wever
Secretaris vereniging Oud Hoorn
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