Jaarverslag 2019 van Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965
Wat gebeurde er in 2019 allemaal onder de vleugels van onze Historische Kring? Allereerst realiseren
we ons dat het jaar 2019 betekent, dat het alweer 10 jaar geleden is dat Kees de Jong op een verjaardag
terloops opmerkte dat veel dorpen een eigen historische vereniging hebben en dat Berkhout en Bobeldijk
daarbij niet konden achterblijven. Ondergetekende wist van de verenigingen Oud Hoorn, Oud Enkhuizen
en het Westfries Genootschap maar twijfelde of er ruimte, tijd, enthousiasme en voldoende materiaal aanwezig was om zo’n vereniging bestaansrecht te verschaffen. Tot nu toe is dat prima gelukt!
Elk jaar weer een jaarboek te kunnen aanbieden en de presentatie ervan in De Ridder op te fleuren met
een leuke voorstelling is iedere keer toch weer een hele prestatie. Afgelopen jaar was het jaarboek 2018
aan de beurt, maar dat ging niet zo gemakkelijk. Een paar schrijvers konden hun beloofde artikel niet tijdig aanbieden, waardoor onze altijd onverstoorbare hoofdredacteur aardig in tijdnood dreigde te komen.
Maar zoals altijd lukte het uiteindelijk met wat extra hulp (Ria) toch om tijdig het geheel naar de drukker te
sturen. En de jaarboeken arriveerden op tijd voor de presentatie op 13 april.
Deze dag werd opgeluisterd met het Berkhouter koor dat ooit met Koos Alberts een tv-optreden verzorgde. Uiteraard een hoogtepunt in het leven van die koorleden en de voorlaatste keer dat Berkhout op de tv
verscheen. De laatste keer is natuurlijk de recent gewonnen Postcode Kanjer. Het was een mooi optreden
met liedjes van Koos Alberts. Dank aan de werkgroep C&A voor de organisatie, vooral aan Dick de Haas.
Daarnaast haalden veel donateurs hun boeken op, praten bij over vroeger (en het heden) en sommige
bleven daarna dineren. Het eerste boek was voor de bewoners van het voormalige postkantoor Tiny en
Dirk de Haas. Ik denk ons oudste donateursechtpaar.
En dan nog de werkgroep Archief, die zoveel mogelijk foto’s en artikelen probeert te digitaliseren.
Onder andere de Berkeblaadjes, die jarenlang als dorpskrantjes het wel en wee van Berkhout beschreven.
Daarin bijvoorbeeld een stukje over vrolijke dorpsgebeurtenissen geschreven door bakker Mol. Zie ook
www.hkbb.nl of kijk eens op Facebook of YouTube. Het is echt niet zo ingewikkeld. Doen!
Dit jaar, 2020, alweer de 10de jaarboekpresentatie, een jubileum. We zullen proberen een mooi programma samen te stellen. Daarnaast vieren we in 2020 75 jaar bevrijding. Samen met andere historische verenigingen en de gemeente Koggenland willen we daar via een expositie aandacht aan besteden. Genoeg te
doen dus. Tot slot wil ik alle vrijwilligers en speciaal mijn medebestuursleden bedanken voor hun inzet en
de plezierige samenwerking.
Gerrit Schuijtemaker, secretaris HKBB
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Financieel jaarverslag Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965
Resultatenrekening 2019
Baten
Contributie leden
€
9.180,00
Sponsoring (o.a. Rabobank, leden)		
477,43
Boeken en dvd's, losse verkoop, overige opbrengsten		
1.289,50
Bijdrage portokosten		
187,65
Rentebaten		1,76
Overige baten		
Totale baten				

11.136,34

Lasten
Productiekosten Jaarboek		
6.182,70
Drukwerk en verzendkosten		
174,15
Boekpresentatie		1.078,85
Website		162,20
Kosten werkgroep Archief		
1.195,11
Kosten werkgroep Communicatie en Activiteiten		
224,31
Huur, kosten clubhuis, representatie		
992,38
Bankkosten		201,15
Totale lasten				
Resultaat

10.210,85

€			 925,49

Balans per 31 december 2019
31-12-2019

31-12-2018		31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen
17.275,39
16.349,90
Eigen vermogen
17.275,39
16.349,90
					
Totaal

17.275,39

16.349,90		

17.275,39

16.349,90

Per 31 december 2019 waren er nog 498 boeken op voorraad (Jaarboek 2011 tot en met 2018).
De voorraad is voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil.
Geertje Smit, penningmeester
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