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Nieuws uit Uitgeest en de regio:
Gemeentelijke monumenten
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30
oktober 2006 besloten gedeelten van de Koogdijk en
de Ziendijk alsmede drie grenspalen aan te wijzen tot
gemeentelijk monument.
De Stelling van Amsterdam
Fort Pampus en Fort Vijfhuizen, behorende bij de
Stelling van Amsterdam, krijgen een
bezoekerscentrum. Naar een derde bezoekerscentrum
wordt nog onderzoek gedaan door Gedeputeerde
Staten. Eén van de kandidaten is het Fort bij
Krommeniedijk.
Het verdedigingsbouwwerk heeft de provinciale
monumentenstatus en is in handen van het Landschap
Noord-Holland.
Ook is in november jl. de Vrijwilligers Werkgroep
van het Fort Krommeniedijk, werkzaam onder leiding
van het Landschap Noord-Holland van start gegaan.
Zij kan nog enkele vrijwilligers gebruiken. Voor
informatie Jaap van Harlingen. Tel:075-6403850.

april 2007
Dorregeester molen
Met het opknappen van de Dorregeestermolen is in
november 2006 een begin gemaakt. De molen
heeft weer twee roeden dank zij een Japanse
filmploeg. De Japanners, op bezoek in Nederland,
waren bezig met het maken van een tv-programma
over Nederlandse molens. Zij betaalden voor de
plaatsing van de roede zodat dit door hen gefilmd kon
worden.
Verenigde Compagnie
Yemont, (V.C.Y)
In oktober 2006 is
opgericht een vereniging
van IJmondse
ondernemers met als
doel, het bouwen van 17e
eeuwse sloepen op het
Industrieel erfgoedpark
De Hoop in Uitgeest.
Het eerste prototype,
deed in februari mee aan
een botenfestival in
Australië (Tasmanië).
Winterhaven
Een groep Uitgeesters stelt voor, om van de
Gemeentehaven aan de Meldijk een winterhaven
voor oude schepen te maken.
Archeologisch monument Uitgeest
Gedeputeerde Staten hebben op 12 december 2006
besloten om twee terreinen in Bakkum en Uitgeest
aan te wijzen als provinciaal archeologisch
monument.
Noord-Holland is de enige provincie in Nederland die
provinciale archeologische monumenten heeft, in
totaal nu drie. De terreinen in Bakkum (Bleumerweg)
en Uitgeest (Uitgeesterbroek) bevatten unieke
informatie over episoden uit de Noord-Hollandse
geschiedenis waarover bijna geen geschreven
bronnen bestaan.

Houtzaagmolen De Hoop
Gezien het uitstel van de uitspraak van de Raad van
State in februari j.l. over de weigering van het
stadsdeel Westerpark te Amsterdam om de
houtzaagmolen ‘De Otter’ te verplaatsen naar het
erfgoedpark, gaat de Stichting Industrieel
Erfgoedpark De Hoop (SIEDH) de replica van de
molen De Hoop op haar eigen erfgoed bouwen.

Limmen
Van het in 1995 gestarte verkennend archeologische
onderzoek door de Archeologische werkgroep
Limmen onder toezicht van het ROB (Rijksdienst
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek)
op het weiland gelegen op de kruising Provinciale
weg N 203 en de Zeeweg naar Bakkum zijn de
onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Men denkt het
verdwenen dorp Smithan ontdekt te hebben.

LezingenOer-IJ
Voor de mensen, die meer diepgaande informatie
rondom de thema’s van Schatten onder je voeten
verlangen, worden lezingen georganiseerd. Zolang de
tentoonstelling in bezoekerscentrum De Hoep te zien
is, zal er elke maand een lezing worden
georganiseerd.
De lezingen vinden plaats op de dinsdagavond van
19.30 tot 21.30 uur (inclusief pauze) in de luxe
conferentiezaal van bezoekerscentrum ‘De Hoep’ van
het PWN in Castricum. De exacte data van de
lezingen zijn nog niet bekend, daarom staat er in
onderstaand overzicht alleen de maand vermeld.
Titel lezing:
Oer-IJ gebied na de Middeleeuwen, door Gerard
Alders(UvA) Mei 2007
De kano van Uitgeest, door Laura Köhler (NISA)
Juni 2007
Wat deden de Romeinen in Velsen, door Arjan
Bosman September 2007
Frisia en de betekenis in de geschiedenis van
Nederland, door Anthony Heidinga (UvA) Oktober
2007
Een lezing kost € 5,- per persoon.
Om een lezing bij te wonen kunt u zich via de
website www.schattenonderjevoeten.nl of telefonisch
aanmelden bij het boekingsbureau van De Hoep te
Castricum, tel:.0800/7966288, bereikbaar op dinsdag
en donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur en op
zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Museumnieuws
Alkmaar
Bier is al eeuwen de populairste alcoholhoudende
drank in onze streken.
Biermuseum De Boom in Alkmaar laat zien hoe bier
de laatste honderd jaar wordt gemaakt. In het
museum is er ook aandacht voor andere zaken rond
het maken en drinken van bier.
De Boom heeft een uitgebreide collectie drinkgerei
en een verzameling antieke vervoermiddelen. Ook
bekend en onbekend reclame materiaal heeft een
plek in het museum gekregen.
Biermuseum De Boom is gelegen aan de Houttil nr.1
te Alkmaar.
Geopend, dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00uur.
In het weekend van 13.00 tot 16.00 uur.Op
feestdagen is het museum gesloten.
Historisch Museum Zuid-Kennemerland
cultuurhistorie van zuid-kennemerland heeft zijn
naam gewijzigd in Historisch Museum Haarlem.
Nieuwe website: www.historischmuseumhaarlem.nl

Tentoonstellingen.
It’s all in the family
Familie-expositie van de familie Zweeris met
schilder-en beeldhouwwerken van Klassiek,
Impressionisme, Kubisme, Figuratief tot Modern
Deze expositie wordt gehouden in de Ned. Herv.
Kerk te Uitgeest op 5-6-12 en 13 mei a.s.
Openingstijden: 13.30 uur-16.30 uur.
De officiële opening vindt plaats op 5 mei om 13.30
uur. Muzikale omlijsting: Jenny van Tol op de harp.
Deelnemers:

Jan Zweeris, Emma Ghezzi-Zweeris, Bea
Dekker-Zweeris, Immy Eggermont-Akkerman,
Bregitta Fölmli-Dekker, Onnie Booy-Dekker en
Marit Zweeris
75 jaar Afsluitdijk
Dit jaar bestaat de Afsluitdijk 75 jaar. Ter
gelegenheid daarvan wordt tot 3 juni 2007 een
tentoonstelling gehouden in het Zuiderzeemuseum te
Enkhuizen.
De expositie toont het verhaal van de dijk in al zijn
facetten, van de vroegste plannen tot en met het
dichtgooien van het allerlaatste gat in de dijk op 28
mei 1932. Centraal staan de schilderijen en
tekeningen van Johan Hendrik van
Mastenbroek.(1875-1945). Hij legde de
waterstaatkundige werkzaamheden tot in detail vast.
Het Zuiderzeemuseum is dinsdag t/m zondag
geopend van 10.00- 17.00 uur.

Linnaeusjaar
Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de
Zweedse wetenschapper Carolus Linnaeus (17071778) werd geboren.
Ter gelegenheid hiervan wordt in het Teylers
Museum de expositie ‘Bloemen onder de loep’

gehouden .Waar te zien is hoe kunstenaars en
wetenschappers de afgelopen vijf eeuwen de
natuur hebben bestudeerd.
Te bezichtigen in het Teylers Museum aan het
Spaarne 16 te Haarlem t/m 3 juni 2007.
Dinsdag t/m zaterdag 10-17 uur
zondag 12-17 uur. Info: www.teylersmuseum.nl

Boekennieuws:
‘Seefront IJmuiden’ Duitse bunkers in de
kustverdediging van de Festung IJmuiden, door R.
Pols & L. de Vries.
Rijk geïllustreerd, 160 pagina’s.
Verkoopprijs € 20,00
Informatie en bestelling via email seefront@planet.nl
of bij de gespecialiseerde boekhandel.
‘De kasteeltekeningen
van Abraham
Rademaker’ Door
Willem Beelaerts van
Blokland en Carles
Dumas.Zo’n
zevenhonderd
tekeningen, die bijna
vijfhonderd
verschillende kastelen
in beeld brengen.
Alle vellen met
tekeningen worden
uitvoerig besproken, terwijl achterin het boek van elk
kasteel een korte biografie met literatuuropgave is
opgenomen.
Uitgeverij Waanders, Zwolle/Nederlandse
kastelenstichting ISBN 90-400-9114-5.
Verkoopprijs € 39,95
‘Op zoek naar de Kelten’ Door L. Verhart. Nieuwe
archeologische ontdekkingen tussen Noordzee en
Rijn
Een uitgave in samenwerking met het Limburgs
Museum. ISBN 978-90-5345-30-2.
Uitgeverij Matrijs, verkoopprijs € 19,95

‘De oudste kerken van
Holland,
van kerstening tot 1300’
Een compleet overzicht van
de stenen kerken die voor
1300 in het voormalig
graafschap Holland werden
gebouwd.Gezien de
zeldzaamheid en de hoge
bouwkosten moeten deze kerken zeer prestigieuze
bouwwerken zijn geweest.
Geschreven door Elisabeth den Hartog.
Verkrijgbaar bij: Uitgeverij Matrijs,
Antwoordnummer 4121, 3500 VB Utrecht.
Verkoopprijs € 29,95
Noord-Hollands Archief
Op dinsdag 6 maart j.l. is het publiekscentrum van
het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat te
Haarlem na een sluiting van vier maanden weer
geopend voor bezoekers. De openingstijden van de
studiezaal zijn verruimd: dinsdag, woensdag en

vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00
tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur (met
uitzondering van de maanden juli en augustus, waarin
het archief op zaterdag is gesloten).
Ook de locatie Kleine Houtweg, die hoofdzakelijk
dient voor beheer- en behoudactiviteiten van het
Noord-Hollands Archief, is sinds 6 maart weer open.
De openingstijden van de studiezaal op deze locatie
zijn: dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur.
Genealogie
Voor wie onderzoek doet naar eigen
familiegeschiedenis.
We zullen allemaal wel eens de situatie (her) kennen
dat we teleurgesteld het archief verlaten. We hebben
niets gevonden wat ons verder brengt in ons
genealogisch speurwerk naar onze voorvaders.Waar
moeten we zoeken naar het overlijden, het huwelijk
of naar de doop van de kinderen en nog veel meer
verwante vragen? Dat geldt zeker voor de periode
van de zeventiende en achttiende eeuw. Misschien
helpen deze zoektips u om verder te komen.
De te raadplegen bronnen:
_ Doop- Trouw- en Begraafregisters,
Burgelijkestand, Huwelijksbijlagen,
_ Bevolkingsregisters.(soms ook voor 1811)
_ Gaarderegisters (impost,belasting)
_ Memories van successie
_ Notariële-,rechterlijke- en weeskamer archieven.
_ Patentregister(belastingplichtigen bij bepaalde
beroepsgroepen)
_ Lijst van weerbare mannen
_ personen geschikt voor nationale garde/militaire
dienst
_ Registers vermeldende vergunning ter uitoefening
van een beroep
_ Collaterale successie (belasting op nalatenschap
aan verwanten in de zijlijn)
_ régistre civique (register van de mannelijke
burgers)
_ Akten van indemniteit of (re)admissie
_ Archieven van de onderprefect
_ afgegeven paspoorten
_ Vredegerecht (rechtbank voor eenvoudige zaken,
bijvoorbeeld voogdijstelling)
Verenigingsnieuws:
Jubileum
25 jaar geleden werd onze voorzitter Arthur Groen
lid van het bestuur.
Hij was het dan ook die in november het eerste
exemplaar van de Hutgheest 2006 uit handen van de
secretaris Rein Dijkstra in ontvangst mocht nemen.
Rein sprak namens de aanwezige medebestuursleden
een woord van dank aan de jubilaris voor de vele
werkzaamheden, inzet en enthousiasme die hij in de
25 jaar heeft getoond.

In memoriam: Jan Schermer en Leo van Noort
In november is overleden ons lid Jan Schermer en
een week daarna geheel onverwachts ook ons lid en
oud bestuurslid Leo van Noort.
Jan Schermer heeft zich gedurende vele jaren met de
historie van ons dorp bezig gehouden dat resulteerde
in een grote verzameling foto‘s en dia’s. Een deel van
deze verzameling heeft hij bij leven aan onze
vereniging geschonken. Het resterende deel is ons
door de erfgenamen later geschonken. Wij zijn heel
blij met deze waardevolle gift en binnenkort kunt u
delen uit de collectie terugzien op onze
tentoonstellingen.
De warme interesse die Jan en Leo voor het wel en
wee van onze vereniging toonde, hebben wij als zeer
bijzonder ervaren.
Schenkingen
Van de heer Kees van den Kommer ontving de
vereniging een map met diverse krantenknipsels
afkomstig van de heer Duits.
Geschonken door de heer H. Heijne, vier kaarten van
de Uitgeester-en Heemskerkerbroekpolder uit 1877.
Een Notulenboek van de commissie tot wering van
het schoolverzuim te Uitgeest van een anonieme
gever.
Cor Versluis van Stedenbouwkundig bureau Van
Hezik uit Amsterdam schonk ons twee albums met
foto’s van het Centrum van Uitgeest.
De heer Jan Baaij schonk ons 29 c.d ‘s met foto’s
gemaakt in Uitgeest over de jaren 2004-2005-2006
De heer Geert Peijs, schonk de vereniging drie
notariële akte betreffende de fam. Peijs.

Een schenking van de heer K.Boer van diverse

papieren/documenten betreffende de familie Nol.
Tentoonstelling Koninginnedag 2007
Tijdens de vrijmarkt op en rondom het Regthuysplein
op Koninginnedag is er bij ons in het Regthuys een
tentoonstelling te zien van foto’s uit de collectie van
Jan Schermer. Tevens zal er die dag een paar keer
gelegenheid zijn, om een diavoorstelling bij te wonen
in het benedengedeelte van het Regthuys. Hier
worden eveneens afbeeldingen getoond uit de
collectie van Jan Schermer. Het thema van de
tentoonstelling is net zoals bij de voorjaarsprent, de
verdwenen winkels en bedrijfjes uit Uitgeest. Ook
zijn er prachtige foto’s te bewonderen van
natuuropnames in en rond Uitgeest. U bent allen van
harte welkom om deze diavoorstelling en
tentoonstelling te bezoeken.

Jaarboek Hutgheest 2006
Ter aanvulling op het verhaal over de schoenmakers
in Uitgeest.
Wij ontvingen van de heer G. Gerritsma uit Wormer
het volgende bericht over het verhaal in de Hutgheest
2006 ‘Nog een schoenmaker in Uitgeest’.
Inderdaad er is er één vergeten te vermelden, n.l.
Verbruggen aan de Kleis 127 maar deze was reeds
vertrokken voor de oorlog.
-Het verhaal van de Heer Meindert Heertjes is niet
geheel compleet.
Meindert Heertjes is van Uitgeest vertrokken toen het
dorp moest evacueren (niet de Kleis).
De trapnaaimachine en de borstelmachine zijn toen
in de houtloods bij houthandel Gerritsma op de Kleis
71 opgeslagen geweest.
Wie ze gebracht en later weer gehaald heeft is niet
bekend. Of Meindert Heertjes na de oorlog weer
terug geweest is in Uitgeest wist Gerritsma niet te
vertellen.

Oproep

Van de heer C.J Heijne ontvingen wij een
percussiezakpistool, waarschijnlijk anno 1850-1860.
Van Herman Rasch ontvingen wij een
MelkCertificate 1948/1949 en 1951/1952, van de
Centrale Commissie voor Melkhygiëne
oorspronkelijk uitgereikt aan de erven wed. A.W.
Winter te Uitgeest.

Wij zijn op zoek naar mensen die iets kunnen
vertellen over het Uitgeest waar zij opgegroeid zijn.
Heeft u iets te melden over gebeurtenissen uit het
verleden die met Uitgeest te maken hebben? Wie
denkt dat het jammer zou zijn als zijn of haar verhaal
niet in bredere kring bekend wordt en is het de
moeite waard om te worden opgetekend voor het
nageslacht? Vertel het ons zodat deze verhalen niet
vergeten worden. Het mag overal over gaan, als
Uitgeest er maar bij betrokken is.
U kunt hierover contact opnemen met het
secretariaat, Rein Dijkstra: tel. 0251-312683.
e-mail: rijndijk001@hetnet.nl
Of komt u langs op de verenigingsavond. Elke
dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, in het
Regthuys gelegen naast de Ned. Herv. Kerk.

Algemene ledenvergadering 2007
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene
ledenvergadering van onze vereniging.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 15 mei om 20.00
uur in het Regthuys, Kerkbuurt 3 te Uitgeest.
Agenda:
1. opening
2. bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn de leden A.Groen,
G.Plaisier-Wartenhorst, E.Ghezzi-Zweeris.
Verder een voorstel om het bestuur met één lid te
versterken, namelijk mevrouw R. Berger-van der
Eng.
3. mededelingen
4. goedkeuring notulen ALV 2006
5. goedkeuring jaarverslag 2006
6. financieel jaarverslag 2006
7. kascommissieverslag en benoeming nieuwe
kascontrolecommissie
8. rondvraag
9. sluiting

Verslag van de Algemene
Ledenvergadering ‘Vereniging
Oud Uitgeest’ op 2 mei 2006.
Aanwezig :
P.Boef, A. Dibbets, F. Horsman, E. Horsman, E.
Ghezzi-Zweeris, G. Plaisier-Wartenhorst, A. Groen,
C. Tonglet, J. Wit, J. Zweeris, F. Zonneveld, J.
Metselaar, B. Beentjes, W. van Vliet, G. Baltus.
Afwezig met kennisgeving:
G. Enkt-Mors en R. Dijkstra.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda
vast.
2. Mededelingen.
Door ziekte zijn de bestuursleden G. Enkt-Mors en R.
Dijkstra verhinderd de vergadering bij te wonen.
3. Notulen jaarvergadering 2005.
Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag.
Dhr. J. Zweeris merkt op, dat hij in het verleden een
aantal schenkingen heeft gedaan. Deze schenkingen
zijn nooit in een jaarverslag vermeld.
De voorzitter zegt toe dat er zorgvuldiger met het
vermelden van schenkingen zal worden omgegaan.
Dhr. P. Boef vraagt naar de stand van zaken met
betrekking tot de website.
Dhr. W. van Vliet meldt dat de structuur van de site
klaar is en dat nu gewerkt wordt aan de invulling
ervan.
5. Financieel verslag.
De penningmeester merkt op dat de
onderhandelingen met de gemeente over het gelijk
schakelen van huur en subsidie nog niet zijn afgerond

Dhr. F. Horsman geeft aan dat de hoogte van de huur
door de gemeente nog niet is vastgesteld. Verder
merkt hij op dat de gemeentelijke subsidies voor de
toekomst zijn bevroren en dat de vereniging een
risico loopt als de gemeente de huur verhoogd.
De penningmeester geeft aan dat zij over dit punt
reeds contact heeft gehad met het nieuwe bestuur. Zij
merkt verder op dat, voor de gemeente, onze
vereniging niet te vergelijken en gelijk te schakelen is
met b.v. een voetbalvereniging. Onze vereniging
betekent iets voor de gemeente.
Als toelichting op de post drukkosten geeft de
penningmeester aan dat een deel van de kosten van
het jaarboek zijn betaald door de familie Zonjee.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
De commissie heeft geen opmerkingen en spreekt
haar tevredenheid uit over beleid en stukken. De
vergadering verleent op voorstel van de commissie
décharge.
Als nieuw lid wordt Dhr. A. Dibbets benoemd. Als
reserve lid wordt Dhr. G. Baltus benoemd.
7. Herbenoeming bestuursleden.
Het voorstel om de aftredende bestuursleden te
herbenoemen wordt aangenomen.
8. Rondvraag.
Dhr. F. Horsman vraagt aandacht voor het tot 30 cm.
omploegen van weilanden door boeren.
Dit heeft de aandacht. Ook de gemeente is bezorgd
en heeft hierover overleg met boeren.
Dhr. J. Metselaar stelt het vrijgeven van foto’s aan de
orde. De voorzitter antwoordt dat het bestuur geen
voorstander is van het onbeperkt vrijgeven van ons
fotomateriaal.
9. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter,
onder dankzegging, de vergadering.

Jaarverslag van 2006
Bestuur
Het bestuur kwam acht keer bij elkaar waaronder de
Algemene Ledenvergadering. Het aantal leden is per
31 december ondanks veel opzeggingen licht
gestegen tot 360.
De bestuursleden B.Beentjes en Ch.Tonglet
vertegenwoordigden de vereniging in de werkgroep
Het Oer-Y, die in de regio actief is wat betreft de
archeologie samen met de oudheidkundige
verenigingen van Castricum, Limmen en Akersloot.
Er is vanwege de beperkte ruimte veel gedaan aan
opruimen en overzichtelijk houden van de
beschikbare ruimte. Veel overbodige periodieken zijn
opgeruimd, de archeologische vondsten zijn
gerubriceerd en de eigen uitgaven zijn gesorteerd.
Er kwamen oude schoolplaten te voorschijn die voor
een kleine bijdrage konden worden afgezet.
Aandacht is besteed aan het fotoarchief , die dankzij
veel aanbod een aardige omvang gaat aannemen. Dit
werd voor een belangrijk veroorzaakt door het legaat
van Jan Schermer. Zijn fotoverzameling werd ons

geschonken, een goede reden om in 2007 aandacht
daaraan te besteden.
Activiteiten
De opening van de tunnel werd mede opgeluisterd
door foto’s van de vereniging die ingelijst in de fietsen voetgangerstunnel zijn opgehangen. Ook werd de
vitrine in de hal van het gemeentehuis ingericht met
voorwerpen uit verschillende tijdperken.
De foto-expositie op 30 april handelde over Assum
en de Kleis.
Website
Er is nu een website www.ouduitgeest.nl. Deze moet
nog worden vervolmaakt, echter er komen al
merkbaar meer vragen bij het secretariaat binnen dan
anders.
Financiën
Er mochten met dank enige donaties worden
ontvangen, zodat de vereniging een geschikte scanner
kan aanschaffen.
De gemeente trof een regeling voor de ruimte van de
vereniging, door deze om niet beschikbaar te stellen.
Ook kon een kostenbesparing worden bereikt wat
betreft de drukkosten van de Hutgheest.
Periodieken
Twee maal werd een Nieuwsbrief uitgegeven en
éénmaal De Hutgheest en de Voorjaarsprent.

BETALING
CONTRIBUTIE !
Omdat veel mensen de
acceptgiro niet meer
gebruiken en nu telebankieren
sturen wij u net zoals vorig
jaar geen acceptgiro meer toe.
Daarom vragen wij u het
lidmaatschap van € 15.(sponsors minstens € 30.-)
voor 1 juni 2007 over te
maken op postgiro 4323889
t.n.v. Vereniging Oud Uitgeest
te Uitgeest onder vermelding
contributie 2007.
Leden die ons jaarboek per post ontvangen
vragen wij tevens om een vrijwillige bijdrage
in de portokosten. Bij voorbaat onze dank.

Jaarrekening 2006
Inkomsten
Saldo 2005
Rente
Subsidie Gemeente
Gift Jaarboek
Boeken/prenten
Contributies/sponsors
Kas aan bank

4.704,55
72,49
582,00
450,00
66,75
5.951,75
745,00
12.572,54

Uitgaven
Ass. Premie
Huur
Correctie leden
Kosten bank/giro
Lidmaatschap/KvK
Digitaliseren/secr.
Jaarboek
Vermindering kassaldo

142,10
1.150,00
167,00
41,26
46,62
552,96
3.763,00
164,79
6.027,73

Saldi
Kas
Bank bet.rek.
Bank rend. Rek.

137,00
1.005,35
4.358,59

Giro

1.043,87 ________
6.544,81

6.544,81

======== ========
G.T. Plaisier-Wartenhorst, penningmeester.
Begroting 2008
Inkomsten
Contributie/Sponsors
Rente
Boeken/kas
Tekort

5.600,00
50,00
500,00
850,00
7.000,00
=======

Uitgaven
Jaarboek/Nieuwsbrief
Digitaliseren/Secretariaat
Hist. Materiaal/lidmaatschappen
Ass. Premies
diverse kosten

6.000,00
600,00
200,00
150,00
50,00
7.000,00
=======

Op ons verzoek is de huur voor het Rechthuys
gelijk gesteld aan de gemeentelijke subsidie.

