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OVER DE STICHTING OUD LOOSDUINEN

Van het bestuur

De Stichting Oud Loosduinen is opgericht en notarieel vastgelegd op 3 februari
1981. Op 18 juni 1983 werd het Museum de Korenschuur geopend. Op 11 juli
1988 zijn de statuten aangepast.

Bijna het hele verslagjaar stond in het teken van
het Covid-19 virus. Door alle coronamaatregelen
konden veel activiteiten geen doorgang vinden.
Zo ook een aantal bestuursvergaderingen.
Het bestuur is vijfmaal in vergadering bijeen
geweest.

De Stichting Oud Loosduinen is opgericht en notarieel vastgelegd op 3 februari 1981. Op 18 juni
1983 werd het Museum de Korenschuur geopend. Op 11 juli 1988 zijn de statuten aangepast.
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 41152106.
In verband met de Wet Persoonsbescherming
is de Stichting bij de registratiekamer geregistreerd onder nummer P-0018965.
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende
Instelling ( ANBI ) en wordt geheel door vrijwilligers bestuurd.

DOELSTELLING
De stichting heeft als doelstelling de kennis van
de rijke historie van Loosduinen te behouden,
te vergroten en deze voor een breder publiek
toegankelijk te maken. Zij dient de interesse in
het cultureel erfgoed van de streek te stimuleren
en levend te houden.
Zij geeft uitvoering aan deze doelstelling met de
volgende activiteiten:
- onderzoek doen naar het culturele erfgoed
van het gebied Loosduinen en de resultaten
van dit onderzoek zoveel mogelijk onder de
aandacht van anderen brengen.
- het beheren van de verzamelingen met
betrekking tot de streek en het onder de
aandacht van het publiek brengen van de
verschillende aspecten van het culturele
erfgoed middels een vaste en een twee maal
per jaar wisselende speciale tentoonstelling in
het museum, onderdeel van de Stichting Oud
Loosduinen.
- het verzorgen en stimuleren van museumlessen omgevingsgeschiedenis voor de scholen
en het samenstellen van lesbrieven.
- het organiseren van ﬁets-, wandel- en boottochten om de bewoners van het huidige
stadsdeel Loosduinen kennis te laten maken
met hun (historische) omgeving.

BESTUURSSTRUCTUUR

Onze algemene jaarvergadering voor de
vrijwilligers/medewerkers, die op 7 april
gehouden zou worden, kon dit jaar niet
plaatsvinden. Later in het jaar werd een
alternatief gevonden in de vorm van digitale
uitwerking.

De Stichting Oud Loosduinen kent een indeling
in commissies. Binnen deze commissies functioneert een aantal medewerkers. Elke commissie
wordt geleid door een coördinator die tevens lid
is van het algemeen bestuur. Het bestuur kiest
uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

In 2020 konden, vanwege de sluiting door
corona, weinig mensen ons museum bezoeken.
Toch mochten we nog plm. 500 bezoekers
ontvangen, waarvan plm. 150 donateurs.

Deze vormen het dagelijks bestuur. Alle bestuursleden en medewerkers hielden een aantal
malen een ‘bijpraat’, waarbij iedereen op de
hoogte werd gebracht van alle lopende zaken.
De afzonderlijke commissies vergaderden dit
jaar al naargelang daaraan behoefte bestond.

SCHENKINGEN
Tijdens dit verslagjaar konden wij ons wederom
verheugen op het ontvangen van materialen,
foto’s, geschriften, schilderijen e.d.
Alle gevers hiervan: HARTELIJK DANK!
SPONSORING
Tot het verslagjaar 2019 werden we door diverse
bedrijven gesponsord. Op afvalcontainers
werden posters geplaatst met de aankondiging
van de dan draaiende tentoonstelling. Helaas
is er door de gemeente zoveel gewijzigd, dat
het voor ons niet meer mogelijk is om, mede op
deze wijze, onze PR te verzorgen.

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

HET MUSEUM

Ook al ben ik al weer enige tijd penningmeester
wil ik me toch even voorstellen. Ik ben Hetty
Tholen, ondertussen 68 jaar en sinds 2 jaar met
pensioen. Niet geboren in Loosduinen en dus
import, maar ondertussen echte fan, we wonen
hier al sinds 1987 en willen niet weg.

Het museum de Korenschuur vormt samen met
de molen de Korenaer, de molenaarswoning en
de 13e-eeuwse Abdijkerk het historische centrum
van Loosduinen. Op de begane grond van het
museum worden wisseltentoonstellingen ingericht. Op de bovenverdieping wordt vorm gegeven aan een permanente tentoonstelling welke
de vroegste geschiedenis van het tuindersdorp
tot heden belicht.
Voorts worden er archeologische vondsten
tentoongesteld die te maken hebben met de
oorsprong van Loosduinen.
In het winkeltje in het museum zijn aardige
souvenirs, publicaties en boeken over Loosduinen te koop, die ook een weg vinden daar waar
geëmigreerde Loosduiners zich vestigden.

Mijn eerste kennismaking met Loosduinen
waren de klompen die ik bij de winkel van
Lemckert ging kopen als kind. En toevalligheden
bestaan niet maar mijn ouders zijn in 1974 in
het voormalige huis van de familie Lemckert
gaan wonen aan de Lippe Biesterfeldweg. Ik
woonde toen al op mezelf maar kwam hier
regelmatig en heb dus alle grote veranderingen
in Loosduinen meegemaakt. Sinds 1985
heb ik hier ook geruime tijd gewerkt bij het

AVG

Mijn naam is Fred Norbart. Ik ben geboren in
1951 en ben, samen met Marga, de ouders van
2 volwassen kinderen. Ruim 30 jaar geleden
zijn wij in het stadsdeel Loosduinen komen
wonen, in de nieuwbouw op het voormalige
veilingterrein. Met het opgroeien van onze
kinderen groeide onze verbondenheid met
dit stadsdeel. De interesse in geschiedenis
en de historie van Loosduinen, met name

De Europese privacywetgeving die in mei 2018
van kracht werd en bekend staat als Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaf
het bestuur toch wat hoofdbrekens. De voor ons
relevante gegevens zijn op een zo eenvoudig
mogelijke wijze voor ons allemaal overzichtelijk
gemaakt. De regels zullen even wennen zijn,
maar staan op onze website vermeld.
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In dit verslagjaar heeft zich een nieuwe
secretaris aangemeld.
HARTELIJK WELKOM

wijkkantoor van de toenmalige Sociale Dienst
en heb veel Loosduiners leren kennen. Als ik
wel eens opgehaald werd reden we altijd door
de Viandenstraat en waren erg gecharmeerd
van dat straatje. Toen mijn vader op een
avondwandeling een huis te koop zag staan
hebben we ook niet getwijfeld.
Na mijn pensioen hoopte ik me nuttig te kunnen
maken, mijn dochter zag jullie verzoek op
face-book. Ik ben dol op rekenen en heb me
aangeboden.
Ook ben ik penningmeester van een rescue
centrum in Kenia. Met al die berekeningen
vermaak ik me dus prima en ik hoop het nog
lang vol te houden.

de menselijke factor daarbij, heeft daar aan
bijgedragen. Sinds september jl. ben ik mij aan
het inwerken als secretaris bij het Loosduins
Museum. Ik kijk er naar uit om gezamenlijk met
de medewerkers van het museum de historie
van Loosduinen levendig te houden en te
behouden. Wat valt er verder te melden? Wij
(Marga en ik) zijn tevens vrijwilliger bij de molen
de Korenaer.
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TENTOONSTELLINGEN
75 JAAR BEVRIJDING IN LOOSDUINEN

Tenslotte was het de bedoeling om in de eerste
week van mei, in samenwerking met “Bieb
Loosduinen”, weer een historische wandeling
“Terugblik Loosduinen ‘40 – ‘45” te organiseren.
De route zou dit jaar langs de woonhuizen
van de op de Gedenknaald aan de Lippe
Biesterfeldweg genoemde Verzetsstrijders gaan.

Ook het Loosduins Museum had zich voorbereid om in 2020
ruim aandacht aan ”75 jaar bevrijding” te besteden.
De eerste activiteit van het jaar was op 18 januari met de
opening van de tentoonstelling “Oorlogstijd in Loosduinen”.
Hiervoor waren de dochters van Verzetsstrijder Abraham Fros
uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten.
Openingshandeling

Tevens werd de opening opgeluisterd door Cees van Harmelen
die met zijn historische jeep aanwezig was en hiermee met
belangstellenden een ritje door Loosduinen maakte.

De tentoonstelling is opgebouwd rond een
aantal thema’s, waarvan foto’s e.d. op de
panelen zijn aangebracht en diverse voorwerpen
in de vitrines worden uitgestald. Een aantal
van de attributen kon in bruikleen verkregen
worden van diverse mensen. Omdat veel foto’s
voorhanden waren, zijn op de verdieping, tussen
de permanente tentoonstelling, een aantal extra
panelen opgesteld.

Ja en toen werden we getroffen door de
maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Helaas
moest het museum de deuren (tijdelijk)
sluiten en werden de activiteiten met de
Winkeliersvereniging en de Bieb geschrapt.
In gezamenlijk overleg is dan ook besloten de
tentoonstelling tot medio mei 2021 te verlengen
en de activiteiten van de Winkeliersvereniging
en de Bieb eveneens naar mei 2021 te
verplaatsen.
Riekelt Thierrij

De planning was, dat de tentoonstelling tot
13 september zou lopen. Voorts had de
“Loosduinse Winkeliersvereniging” een groots
programma samengesteld voor zaterdag 2 mei.
Het was onder andere de bedoeling dat het
museum de gehele dag geopend zou zijn en
vanaf het winkelcentrum historische voertuigen
zouden rijden om het publiek naar en van het
museum te vervoeren.

SCHOOLPROJECTEN
In maart zouden er, in het kader van hun projectweek, drie groepen komen van het Hofstad
College. Helaas kon dat door de uitbraak van het
COVID-19 virus geen doorgang vinden.
Ook de jaarlijkse contacten met basisscholen
vervielen.

JAARVERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering voor de vrijwilligers, die gepland stond op 7 april 2020, kon
door de coronamaatregelen niet doorgaan. De
besproken locatie was gesloten en er mochten
niet teveel mensen in één ruimte zijn.
Omdat er toch besluiten genomen moesten
worden werd later in het jaar een manier gevonden om via email de goedkeuring van de vergadering te verkrijgen. Op die manier werd een
nieuwe penningmeester geïnstalleerd.

HISTORISCHE WANDELING
In dit verslagjaar konden we, als gevolg van de
coronacrisis geen wandeling organiseren.

DONATEURSAVOND
Er werd in dit verslagjaar (ook vanwege corona)
geen donateursavond georganiseerd.
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GROEPSBEZOEKEN

PR
Met inachtneming van alle coronamaatregelen,
werd op 30 april het boek ‘Verplicht in Duitsland’
van Theo van Daalhoff overhandigd aan stadsdeeldirecteur Mustafa el Boumeshouli en aan
de voorzitter van de Commissie Loosduinen Pjer
Wijsman.
Omdat het prachtig weer was, kon de handeling
buiten, op gepaste afstand, plaatsvinden. Om
die afstand te kunnen waarborgen werden de

BEZOEK AAN HET MUSEUM
IN HET CORONAJAAR 2020
Op 18 januari werd, in het kader van het
jaarthema: ‘75 jaar bevrijding’ een zeer informatieve tentoonstelling geopend over de
gebeurtenissen in Loosduinen in- en rondom de
Tweede Wereldoorlog. Maar vanaf half maart
gingen de deuren van alle musea dicht zodat het
virus zich niet langer kon verspreiden in kleine
ruimten en bij groepsbezoeken. Voor onze kleine ruimte bleef dit geldig tot het einde van dit
verslagjaar.
Het was een enorme tegenvaller, maar na de
zomerperiode werd er door ons een tussenoplossing aangeboden. Bezoekers konden zich,
met niet meer dan 5 personen, aanmelden voor
een rondleiding. Dit beperkte zich niet tot de
openingstijden op zaterdag en zondag maar was
ook op een doordeweekse dag mogelijk.
Enkele medewerkers waren beschikbaar en
de looproute werd vastgesteld. Een donateur
schonk ons een prachtig scherm voor de balie
zodat ook daar de afstand was gewaarborgd.
Met een mondkapje op en de afstand respecterend is er dus een aantal belangstellenden
rondgeleid. Zeer tot tevredenheid, want normaal
gesproken moet men voor een groepsrondleiding een kleine bijdrage betalen en nu was het
geheel gratis. Sommige deelnemers werden
daardoor donateur of gaven een vrije gift.
Het kostte onze medewerkers wel wat extra tijd
maar we hebben het met veel plezier gedaan.
Deze tentoonstelling blijft nu, in tegenstelling tot
de slotdag van 12 september, nog te bezichtigen
tot 22 mei 2021.
We hopen dat er nog vele belangstellenden
kunnen worden rondgeleid. Maar zeker dat er
binnenkort weer normaal kan worden
gefunctioneerd.

boeken aan een tuinbouwwerktuig (een schoffel) gebonden. Zo konden de boeken veilig van
eigenaar wisselen.

PLATGLAS 3
Later in het jaar werd het boek “Platglas 3” overhandigd aan onze voorzitter. Het bevat verhalen
van Loosduiners van de Facebookgroep ‘Geboren in Loosduinen’ over Loosduinen van voor,
tijdens en ná WO II.

GENEALOGISCHE WERKGROEP
LOOSDUINEN (GWL)
De eerste drie maanden van dit rampjaar werden goed bezocht en er werden goede resultaten behaald. Vanaf maart ging het museum dicht
in verband met de coronapandemie, en is nu
nog steeds gesloten. Wat wel doorging waren
de lessen voor beginners die door twee medewerkers werden gegeven.
In juli en augustus werd les gegeven in samenwerking met STEK in de Parkstraat. Verder is er
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ook in juli en augustus les gegeven in de Zuidlarenstraat voor de leden van de VSAG. (z.o.)
Door de sluiting kwamen er meer vragen via de
e-mail binnen, zelfs een uit Canada. Veel vragen
werden beantwoord maar er werden ook vragen
in de wacht gezet, die wij alleen kunnen beantwoorden via het archief in het museum.
Weer veel vragen over de oorlog, over de wijken
van Loosduinen en verwonderlijk veel vragen
over Bloemendaal. Als klapstuk een vraag die
het Gemeentearchief niet kon beantwoorden
maar wij wel, het ging over een patiënt van Bloemendaal.
Wij kregen daar een mooi bedankje voor.
In april ontvingen wij via Marja Bosman 220
bidprentjes, knipsels en advertenties. Van
mevrouw Jehee-Steijn kregen wij thuisbezorgd
diverse complete jaargangen van genealogische
tijdschriften.
Hartelijk dank daarvoor.
Theo Olierook

CURSUS GENEALOGIE
VOOR LEDEN VSAG
(onderdeel Gemeente Den Haag)
Hulp bij het opzetten van een
stamboomonderzoek
Enkele leden van de VSAG die nieuwsgierig
waren naar hun stamboom maar niet wisten hoe
ze een onderzoek naar hun voorouders moesten
beginnen, zijn op donderdag 23 juli onder leiding van de Genealogische Werkgroep Loosduinen in de ruimte van de VSAG in Zuid57 aan een
cursus genealogie van vier middagen begonnen.
Ze werden wegwijs gemaakt in diverse archieven en leerden hoe ze met het gratis computerprogramma Aldfaer gegevens van iemand,
zijn of haar ouders, grootouders en dergelijke,
kunnen invoeren. Daarmee kan dan een kwartierstaat worden ingevuld. Daarop staan de
genealogische gegevens van alle rechtstreekse
voorouders van de persoon van wie men een
stamboomonderzoek wil laten zien.
De cursus is het vervolg van de presentatie over
stamboomonderzoek, die twee leden van de
Loosduinse Werkgroep Genealogie (onderdeel
van Stichting Oud Loosduinen), Jacques Bergenhenegouwen, tevens lid van de VSAG, en Marja
Bosman in februari voor de VSAG gaven. De
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cursus zou in maart in het Loosduins Museum
‘De Korenschuur’ aan de Margaretha van Hennebergweg beginnen, maar dat kon door het
coronavirus en de sluiting van het museum niet
doorgaan. Daarmee verviel ook de inloopmiddag, die de Werkgroep elke eerste zaterdag van
de maand van 13.00 tot 17.00 uur in het museum
houdt.
Daarom gaven Jacques Bergenhenegouwen,
die in februari genealogisch onderzoek een
eindeloze hobby noemde waarmee je jaren
bezig kunt zijn, en Marja Bosman de cursus in de
ruimte van de VSAG. Er hadden zich acht deelnemers aangemeld, maar er waren er twee met
vakantie, een was verhinderd en een kwam niet
opdagen.
Aandacht werd onder meer besteed aan de
doop- trouw- en begraafboeken van de kerkgemeenschappen van voor 1811, het bevolkingsregister en de akten van geboorte, trouwen en
overlijden in de Burgerlijke Stand, die tijdens de
Franse overheersing werd ingevoerd. Voor een
genealogisch onderzoek zijn dat belangrijke
bronnen.

Schuinschrift
De akten van voor 1830 zijn geheel met de hand
geschreven. Later werden ze voorgedrukt en
hoefden alleen de gegevens te worden opgeschreven. Jacques Bergenhenegouwen: “Dat
gebeurde met schuin geschreven letters zoals
wij dat vroeger op school leerden. De jongere
generatie heeft dat niet geleerd en heeft daarom
soms moeite met het lezen van de oude aktes.”

volgens een cursist voldoende, temeer omdat
zij met vragen nog bij Jacques en Marja terecht
kunnen. Ze is gestaag bezig meer informatie
naar boven te halen en vast te leggen.
“Echt leuk detectivewerk!”

VAARSEIZOEN
Ook het vaarseizoen leek te gaan mislukken.
Gelukkig zorgde rondvaartbedrijf De Gantel
zelf voor een aantal rondvaarten. Wij hadden er
geen bemoeienis mee. Het aantal deelnemers is
uiteindelijk geworden: 96 volwassenen, 6 kinderen in de leeftijd 4-12 jaar en 1 kind onder 3 jaar.
Zo had rondvaartbedrijf De Gantel toch nog
werk in deze rare tijd.

Lastig
Problemen die zich daarbij kunnen voordoen zijn
bijvoorbeeld verschrijvingen tijdens de invoer en
het verwijderen van dubbelen. Het zoeken naar
informatie over de voorouders is soms lastig. Zo
zijn geboorteakten pas na 100 jaar openbaar en
overlijdensakten na 50 jaar.

LOOSDUINSE TEGELWEETJES
In het voorjaar van 2020 kregen wij (Hans Klok
en Hans Frankfort, met tekstuele ondersteuning
van Arie Hartman) het verzoek om medewerking
te verlenen aan het project Loosduinse Weetjes.
Wij hebben hier positief op gereageerd. Op dit
moment is het geen medewerking meer, maar
voeren wij het project zelf uit.

Ook is er dan ondersteuning bij het gebruik van
het gratis computerprogramma Aldfaer, dat in
het Fries ‘oudvader’ betekent. Met dit gebruiksvriendelijke en uitgebreide programma van Windows kunnen alle stamboomgegevens worden
vastgelegd.

Het project houdt het volgende in: In de Kom
Loosduinen liggen 30 tegels met een QR
code erop. Als deze code met de
smartphone wordt gescand, kom
je op de website van Loosduinse

In dit verslagjaar zijn er totaal drie cursussen gegeven, zeer naar tevredenheid van de cursisten.
Bij Stichting STEK zijn in februari en juli/augustus
ook 2 cursussen gegeven.

Weetjes terecht. Je wordt direct doorgeleid naar
de juiste plek. Hier kun je informatie lezen van
wetenswaardigheden van vroeger, of indien
van toepassing ook wetenswaardigheden van
nu. Dit alles vergezeld van foto’s of andere
afbeeldingen.
Tijdens de eerste opzet zijn er wat foutjes
ingeslopen die wij opgelost hebben. Ook
nieuwe weetjes zijn toegevoegd aan de te
scannen tegels. Alles met een maximale afstand
van 75 meter vanaf de tegel.
De eerste tegel is op 27 juni 2020 gelegd door
Stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeijer.
Aangezien er nog 30 tegels neergelegd kunnen
worden, zijn wij druk op zoek naar nieuwe
weetjes. Via de website van Loosduinse Weetjes
kan iedereen eigen weetjes aanbrengen. Deze
worden uiteraard eerst door ons gecontroleerd
op juistheid. De nieuwe tegels komen buiten de
Kom Loosduinen te liggen.
Voor de website hebben wij ondersteuning van
Bas en Menno van het ICT-bedrijf Surlinio.
Hans Frankfort

Enthousiast
Eén van de deelnemers vindt dat de cursusleiders Jacques en Marja hun enthousiasme goed
weten over te brengen. “Zij hebben veel kennis
van zaken en kunnen je steeds wijzen op een
mogelijkheid die je nog niet hebt onderzocht.”
De cursuslocatie was keurig aan de coronamaatregelen aangepast. Het aantal lesdagen was
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SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES PER 1 JANUARI 2021:
BESTUUR

LOOSDUINEN GAAT LOS

CORONA

Loosduinen mocht niet ‘los’gaan door het
beruchte virus. In december 2020 hebben de
zussen Marjolein en Annelies Kool in dit kader
een boekje uitgegeven met de titel: “Licht in
Loosduinen”. Het handelt over Zorgzaamheid,
Verbondenheid en Liefde.

Verslagjaar 2020 stond bijna geheel in het teken
van het Covid-19 virus, waarvan de verspreiding
snel en ernstige gevolgen kon hebben, zodat er
maatregelen werden aangekondigd.

MONUMENTENDAGEN
Vervallen vanwege Corona.

INTOCHT SINTERKLAAS EN
DICKENS FESTIVAL
Mochten in dit verslagjaar niet worden
georganiseerd.

De pandemie van 2020
Elk dorp en elke stad
Heel Nederland ligt plat
Het coronavirus heerst daar
Wij mogen niet meer bij elkaar
En mogen ook niet zoenen
Maar wel goed handen boenen
Verder moeten wij afstand houden
Misschien ben jij wel verkouden

C.J. Hoekstra-van Vuurde

voorzitter

F.A.L. Norbart

secretaris/wnd. vz.

coördinator Commissie 3
coördinator Commissie 1

H.T. Tholen

penningmeester

coördinator Commissie 2

J. Gaillard

lid

coördinator Commissie 4

R.K. Thierrij

lid

coördinator Commissie 5

L.J.C. Koks

lid

coördinator Commissie 6

Th. Olierook

lid

coördinator Commissie 7

COMMISSIE 1: ALGEMENE ZAKEN
F.A.L. Norbart

coördinator

G. de Kievit

plv.

I. van der Gaag

winkel

R.D. Poelijoe

Vanaf 15 maart moesten o.a. de musea worden
gesloten. Zo ook ons mooie Loosduins Museum.
In mei/juni mocht e.e.a. weer open voor
publiek onder strenge voorwaarden. Aan onze
vrijwilligers werd gevraagd wie het aandurfde
om bezoekers te ontvangen volgens de regels
(zonder gevaar op besmetting).

S.M. Lutz-Hinfelaar
COMMISSIE 2: FINANCIËLE ZAKEN

De regels waren zo streng dat ons ‘kleine’
museum daar niet aan kon voldoen. Anderhalve
meter afstand van elkaar, regelmatig alles
ontsmetten, afspraken regelen, enz. enz. enz.
De meeste van onze medewerkers durfden het
niet aan, of mochten niet vanwege hun leeftijd
boven 70 jaar.
Later in het jaar werd er een voorzichtige
oplossing gevonden. Afspreken via email, kleine
groepjes van maximaal 3 personen mochten
worden ontvangen.
Totdat in het najaar weer strengere maatregelen
werden genomen. Alles weer dicht, mondkapjes
verplicht en zoveel mogelijk thuis blijven.

H.T. Tholen

coördinator

J.T.W. van Leeuwen

plv. / Audio-visuele presentaties

COMMISSIE 3: PR, EXTERNE BETREKKINGEN, EDUCATIE EN ONDERZOEK
C.J. Hoekstra-van Vuurde

coördinator

B.G.M. Wessels

plv.

P. Brak

historisch onderzoeker

M. van den Ende

facilitair

H.F.J. Giezeman

PR en facilitair

A.C.M. Hartman Dzn

PR

J.H.J. Kramer

facilitair

W.M.C. Amons

PR

A. Arbouw

facilitair

L.M.C. van der Zanden

gastvrouw

COMMISSIE 4: ARCHIVERING EN DOCUMENTATIE

Bep de Kievit

Op afstand van anderhalve meter
Is minder besmetting beter
Het virus heeft ons in de ban
Niemand wist dat dat zo kan

J. Gaillard

coördinator

J.C.A. Frankfort

plv. / beheerder beeldmateriaal

A.C.M. Hartman Jzn

beheerder documentatiemateriaal

C.B. Peters

Men gaat elkaar vermijden
Toch komen er betere tijden
Al gaat het wel lang duren
Maar wij stonden voor hetere vuren
Theo Olierook
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OVERZICHT COMMISSIES VERVOLG

BALANS PER 31-12-2020

COMMISSIE 5: VISUELE ZAKEN EN SYSTEEMBEHEER

ACTIVA

R.K. Thierrij

coördinator

ING Vermogen spaarrekening

€

21.495,64

Reservering groot onderhoud

€ 19.000,00

W.P.A. Hartman

plv. / onderhoud ‘Onze Praam’

ING lopende rekening

€

16.042,57

Garantiefonds derden

€

G.A. van Dijk

tuinonderhoud

Rabo bedrijfsspaarrekening

€

15.059,43

Reservering computer/beveiliging €

7.500,00

A.M. Molewijk

webmaster

Rabo lopende rekening

€

3.020,81

Reservering digitalisering

€

5.000,00

W. Eckhardt

fotograaf

Saldo kas

€

574,00

Reservering Willem III straat

€

6.000,00

A.B. Ruijgrok

donateursadministratie

Voorraad winkelartikelen

€

1945,80

Reservering onderhoud praam

€

4.038,25

Museumcollectie

€

P.M.

Inventaris

€

P.M.

Reservering
brandpreventie en beveiliging

€

8.600,00

TOTAAL

€

58.138,25

TOTAAL

€

58.138,25

COMMISSIE 6: TECHNISCHE ZAKEN
L.J.C. Koks

coördinator en beheerder materialen

F.J. Scholtes

plv.

PASSIVA
8.000,00

H.G. Klok
O. Weijsenfeld

notulist

J. Zuiderwijk

EXPLOITATIE OVERZICHT 2020
COMMISSIE 7: GENEALOGIE
Th. Olierook
J.L.M. Bergenhenegouwen

ONTVANGSTEN

coördinator, beheerder genealogie en persoonsverzameling
plv.

M.J. Bosman
J.P. Outshoorn
H.C.J. van Schaijik

UITGAVEN

Donateurs Museum

€

11.662,46

Giften

€

22,10

Gem. subsidie “exploitatie”

€

12.907,51

Entreegelden

€

358,00

Verkoop museumartikelen

€

Verkoop boeken

€

Retour: BTW 2019,2020, Eneco €

TOTAAL
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Onderhoud gebouw

€

827,40

Verzekering en onderhoud

€

1917,65

Controle jaarrekening

€

181,50

€

3.847,35

217,10

Energie/water/telefoon/internet

65,00

OZB en waterschapsbelasting

€

402,20

Abonnementen

€

179,00

Bankkosten

€

303,96

5611,86

€ 30.844,03

Buma/Stemra

€

238,42

Drukwerk/porti

€

2680,28

Promotie S.O.L.

€

910,93

Inkoop museumartikelen

€

776,07

Inrichting tentoonstelling/
educatie

€

27,23

Algemene huishoudkosten

€

742,37

Huur Willem III-straat 131b

€

6.286,62

Cursus medewerkers

€

75,00

Uitgifte boek

€

10.304,82

Reservering kast

€

1.143,23

TOTAAL

€

30.844,03
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BEGROTING 2021
UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Onderhoud
gebouw/beveiliging

€

2.600,00

13.000,00

Inventaris/Apparatuur

€

3.000,00

1.400,00

Energie/water/internet

€

4.400,00

€

1.600,00

Huur Willem III straat 131

€

6.500,00

Overige inkomsten (BTW retour) €

3.800,00

Verzekering/abonnementen

€

2.800,00

Drukwerk/porti

€

2.800,00

Inkoop winkel

€

1.200,00

Promotie SOL

€

2.500,00

Donateurs

€

11.500,00

Giften

€

1.000,00

Subsidie O.C.W.

€

Entrees/vaartochten

€

Verkoop winkel

TOTAAL

€ 32.300,00

Educatie scholen

€

1.000,00

Tentoonstellingen

€

2.000,00

Herinrichting museum

€

3.500,00

TOTAAL

€ 32.300,00

www.loosduinsmuseum.nl
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