
 

 

 

Oudheidkundige Vereniging ‘’ Medenblick’’ 
 
                  
Als gevolg van de stringente maatregelen, die de Rijksoverheid heeft getroffen ter 
bestrijding van het Corona-virus, hebben wij besloten de voor 27 november a.s. 
geplande algemene jaarvergadering niet door te laten gaan. In plaats daarvan doen 
wij u schriftelijk verslag van het afgelopen verenigingsjaar. 
 
Jaarverslag van 23 november 2019 tot 27 november 2020 
 
Bestuur  
 
Dit jaar is aftredend en herkiesbaar Ton Pronk. Ook Jacqueline Mureau en Ad 
Dudink zijn aftredend, maar zij zijn niet herkiesbaar. Vanwege de Corona-crisis heeft 
het bestuur besloten om de vacatures vooralsnog niet in te vullen.  
 
Ledenbestand 
 
Nadat het ledenbestand even de 400 leden was gepasseerd, kent onze vereniging 
op dit moment 395 leden. Dat is er een minder dan vorig jaar. 
 
Overleden leden 
 
In het afgelopen verenigingsjaar namen wij afscheid van: 
 
• Jan Beek;                                                                                                                                 
• An Dijken;                                                                                                                                          
• Gerard Hoek;                                                                                                                                      
• Fred Keet;                                                                                                                                        
• Ko Steeman;                                                                                                                                    
• Ada van Teylingen;                                                                                                                                 
• Leen Voorthuizen;                                                                                                                                
• Coby de Vries-Popma, erelid van de vereniging;                                                                             
• Marleen Weel;                                                                                                                             
• Trees Welp;                                                                                                                                                 
• Rinus Huijsen.  
 
Onze gedachten zijn bij hun familieleden. 
 

 
 



Stadswandelingen   
    
Er hebben dit jaar - met inachtneming van de geldende afstandsnormen - 2 stads- 
wandelingen plaatsgevonden en wel op 11 juli 2020 met de familie Muller uit de 
Wieringermeer en op 5 september 2020 met 8 personen, die op een recreatiepark in 
Andijk verbleven.   
      
Lezingen 
 
Dit seizoen: de jaarvergadering met aanvullend programma plus 1 lezing: 
22 november 2019: Jaarvergadering met na de pauze een presentatie van Sjaak 
Pronk over de Medemblikker meelmolen. Op de film, die werd vertoond, waren veel 
bekenden herkenbaar.                                                                                                                                   
28 februari 2020: Theo Spil: Bakkers in Westfriesland. Een zeer goed bezochte 
avond.   
                                                                                        
Jaarlijkse excursie 
 
Als gevolg van het Corona-virus is de jaarlijkse excursie niet doorgegaan. 
 
Jaaruitgave 
 
De Jaaruitgave is klaar! Deze kunt u binnenkort tegemoet zien. Een compliment aan 
de redactie en aan mevrouw Revier is wederom op zijn plaats.  
Op 9 oktober 2020 is helaas de man van mevrouw Revier, Gerard, als gevolg van 
een ernstige ziekte overleden. Wij wensen haar - ook voor de toekomst - heel veel 
sterkte. 
 
Schenkingen 
 
Ook dit jaar zijn er weer allerlei zaken aan onze vereniging geschonken. Een 
overzicht daarvan wordt op verzoek door de secretaris toegezonden. 
 
Huisvesting 
 
Onze vereniging is nog vertegenwoordigd op twee locaties, nl. in de Torenstraat nabij 
het Weeshuis en in het voormalige Stadhuis aan de Dam. 
In het gebouw in de Torenstraat komt normaal gesproken niet alleen het bestuur, 
maar ook de redactiecommissie bijeen. Vanwege de maatregelen m.b.t. het Corona-
virus en de in dat kader onderling in acht te nemen afstand, vinden de vergaderingen 
nu tijdelijk plaats in de voormalige raadszaal van het Stadhuis. 
Naar wij begrepen hebben, zal er binnen afzienbare termijn nu toch worden 
begonnen met de herinrichting van de Kop van de Nieuwstraat. Wat en wanneer dit 
voor onze vereniging gevolgen zal hebben, weten wij op dit moment niet. Een ding is 
echter zeker: wij hebben nog een huurcontract tot 2023. 
 
Stadsmuseum 
 
Het Stadsmuseum is dit jaar als gevolg van het Corona-virus niet open gesteld voor 
bezoekers. De gezondheid van onze overwegend oudere supposten heeft hierbij 
voor ons een doorslaggevende rol gespeeld. Wij hopen volgend jaar de deuren wel 
weer te kunnen openen. 
In het oude stadhuis werden nog wel 6 huwelijken voltrokken. 



 
 
 
Verslag kascommissie  
    
De penningmeester, Ton Gieling, heeft de kascommissie, bestaande uit Benno 
Hoekstra en Hans van der Klein uitgenodigd om verslag te doen van het uitvoeren 
van de kascontrole. De kascommissie heeft de boeken onderzocht en alles akkoord 
bevonden (decharge voor goedkeuring penningmeester).     
                                                                            
Benoeming nieuwe kascommissie 
 
Voor 2021 worden Hans van der Klein en Gerard van As benoemd.  
 
Verslag penningmeester 
 
Als gevolg van de Corona-crisis is het Stadsmuseum gesloten geweest en dit had 
grote invloed op de financiën. Het wegvallen van de entreegelden van het museum, 
de inkomsten uit de stadswandelingen en de verkoop van boeken en jaaruitgaven, 
terwijl de gemeente wel de huur in rekening bracht, resulteerde in een negatief 
resultaat van € 243,=. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar het 
financiële verslag, dat op verzoek door de secretaris wordt toegezonden.  
Het saldo van de kas en de bank op 31 augustus 2020 bedraagt weliswaar € 
45.182,=, maar hierbij moet nadrukkelijk worden aangetekend, dat hierin een bedrag 
van ca. € 28.500,= is begrepen, dat is bestemd voor de realisering van het 
monument De Munt.  
 
Vooruitblik naar 2020 
 
Monument De Munt 

Alhoewel ook dit project door het Corona-virus vertraging heeft opgelopen, zit er nu 
toch schot in. De opdrachten zijn verstrekt en inmiddels is er begonnen met de 
werkzaamheden.  
Een groot deel van de financiering is rond, maar voor het restant van ca. € 1.500,= 
kunnen wij uw financiële hulp nog goed gebruiken. Uw bijdrage kunt u storten op het 
rekening nummer van de vereniging NL 77 ABNA 0586 845 100 o.v.v. monument De 
Munt.  
 
Website / Social Media 
 
De huidige website is verouderd en daardoor lastiger te beheren. Afgelopen jaar 
hebben we daarom besloten om onze website in een moderner jasje te steken. Door 
de Corona-ontwikkelingen heeft ook deze vernieuwing helaas vertraging opgelopen.  
Daarnaast zijn we actiever bezig met de informatieverstrekking op de website en 
social media. De laatste stand van zaken over het monument de Munt, een publicatie 
van het advies over de Wapensteen van het Medemblikker Tolhuis, het helaas niet 
doorgaan van lezingen en het niet opengaan van ons museum is via deze wegen 
gecommuniceerd. De komende tijd gaan we kijken hoe wij deze media nog meer 
kunnen gebruiken.    
 
 
 



Tot slot 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over het vorenstaande kunt u deze schriftelijk 
stellen aan onze secretaris, wonende Westersingel 10, 1671 GN  Medemblik. Dat 
kan ook per e-mail: info@okv-medenblick.nl. 
 

Het dagelijks bestuur, 
 
Ton Pronk, voorzitter 
Ton Gieling, penningmeester 
Ronald Boekel, secretaris 
 
Bijlage : Financieel jaarverslag 
  



Financieel Jaarverslag 
 

 

Financieel overzicht Oudheidkundige Vereniging Medenblick boekjaar 2019-2020

Ontvangsten Begroting 19/20 Werkelijk Begroting 20/21

Kontributie Leden 9.400 9.365 9.400

Rente 0 2 0

Verkoop boeken/jaarboekjes 300 37 100

Stadswandeling 600 150 250

Entré lezingen 300 148 200

Entré Stadsmuseum 1.500,00 362 1.500

Excursie

Sponsoring 100 34 40

Nadelig saldo 243

Totaal 12.200,00€              10.341,00€          11.490,00€          

Uitgaven Begroting 19/20 Werkelijk Begroting 20/21

Lezingen 550 350 500

Schrijfbehoeften, porto en fotokop. 150 195 175

Kosten jaarvergadering 125 164 150

Contributie Verenigingen 60 62 30

Aankopen en Inrichting 

Oudheidkamer en 4 Weeskinderen 200 200

Onroerende Zaakbelasting 150 68 70

Verzekeringen 725 738 625

Representatiekosten 100 156 100

Reiskosten 100 53 100

Jaaruitgave 2.400 2.459 2.500

Kosten excursie 156

Bankkosten 170 173 175

Huur 4 Weeskinderen 2.600 2.606 2.650

NUON Gas 1.200 1.324 1.000

Onderhoud site 144 150

Kosten PR 1.000 212 1.000

Kosten Stadsmuseum 750 374 750

Huur Stadhuis 1.100 1.107 1.150

Batig saldo 820 165

Totaal 12.200,00€              10.341,00€          11.490,00€          

Saldi Kas en Bank 1.9.2019                               EUR.30.575,-- Totale sponsoring 

Inkomsten 2019/2020 10.098,-- kunstproject 29.039

Sponsoring kunstproject 2019/2020 17.350,-- Totale uitgaven

Uitgaven 2019/2020 10.341,-- kunstproject 2.809

Uitgaven kunstproject 2019/2020 2.500,--

Saldo Kas/Bank 31.8.2020 45.182,-- Te besteden 26.230

27-nov-20

Penningmeester Ton Gieling 


