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De stichting Historisch Genootschap Nieuwkoop presenteert haar begunstigers jaarlijks de neerslag van het
afgelopen jaar in cijfers. Op de keerzijde van deze pagina treft u aan de balans en de verlies- en winstcijfers
over 2017 (voor een beknopte toelichting zie onderaan deze pagina). Bovendien vindt u in de cijferopstellingen
de begroting voor het lopende jaar 2018. Het jaarverslag biedt ook de korte terugblik op de belangrijkste
gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar. Die stonden vooral in het teken van de viering van 30
jaar HGN.
In mei overleed na een korte periode van ziekte ons bestuurslid Trix Rattink. Een groot verlies voor familie en
vrienden, maar ook voor het HGN. Wij verliezen in haar een trouwe vrijwilligster en beminnelijk mens en
gedenken in dankbaarheid haar gemotiveerde inzet in het bestuur, het museum en vele activiteiten. In 2017
trad tot het bestuur toe Bert van der Tang in de functie van voorzitter. Hij is de opvolger van Martin van Capel,
die in januari terugtrad.
Op vrijdagavond 23 juni waren leden en relaties van het HGN uitgenodigd om de viering van 30 Jaar HGN
luister bij te zetten. Burgemeester Frans Buijserd opende de tentoonstelling “30 Dorpsgenoten in Beeld” ter
gelegenheid van 30 jaar HGN. Een expositie over 30 mannen en vrouwen uit Nieuwkoop, Noorden en
Woerdense Verlaat, die de afgelopen 30 jaar van zich hebben laten horen, zien of spreken. Martin van Capel
werd door voorzitter Bert van der Tang benoemd tot HGN-erelid (met oorkonde) en door de burgemeester
werd hij onderscheiden met de vrijwilligersspeld van de gemeente Nieuwkoop, vanwege zijn grote verdiensten
voor het de ontsluiting en vastlegging van de geschiedenis van Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
Tevens werden door het HGN twee fotokronieken (Nieuwkoop en Noorden/Woerdense Verlaat) en drie
speciale postzegels gepresenteerd. Tenslotte kon eenieder onder het genot van een hapje en drankje
genieten van het vele werk dat de HGN-tentoonstellingscommissie had verricht. De tentoonstelling in de
Zevensprong-Loopstal bleef ruim 14 dagen geopend tot 9 juli en werd zeer goed bezocht. Dat was ook het
geval bij de lezing “De landschapsgeschiedenis van Nieuwkoop” eind november in de Kaleidoskoop, door
Jacques de Raad. Zo’n 85 bezoekers, begunstigers en derden, luisterden naar zijn rijkelijk geïllustreerde
verhaal.
De Rondom Niewecoop is in 2017 zoals gebruikelijk verschenen met vier nummers. Sinds 2016 zijn de
afbeeldingen in full-color, waardoor de details van de afbeeldingen beter uitkomen en de uitstraling van het
blad aanzienlijk is toegenomen. In het Museum was in het voorjaar (naast de vaste collectie) nog te zien de
Expositie “Vinger aan de Pols”. In november werd geopend de expositie “Heilige Huisjes” naar aanleiding van
500 jaar reformatie. Op deze expositie worden de huidige 9 kerken in het werkgebied van het Historisch
Genootschap in beeld gebracht, gerealiseerd dankzij de medewerking van de betrokken kerken en enkele
particulieren. Deze tentoonstelling blijft in het voorjaar van 2018 nog te zien, na de wintersluiting van
december tot en met februari.

Toelichting op balans en verlies-en winstrekening (ZOZ).
Ultimo 2017 bedroeg het aantal HGN-begunstigers 297 (300 in 2016). De Verlies- en winstrekening sluit in 2017 met een
negatief saldo van € 5.625,--. Belangrijkste verklaring hiervoor is de viering van ons 30 jarig bestaan met een mooi feest
en de expositie “30 Dorpsgenoten in beeld”, alsmede de uitgifte van twee fotokronieken ( Nieuwkoop en Noorden/
Woerdense Verlaat). Ook is een serie postzegels (Logo HGN 30 jaar, 25 jaar Rondom en 10 jaar Oudheidkundig- en
Poldermuseum) uitgegeven. Alle kosten van de kronieken en postzegels zijn volledig ten laste gebracht van 2017. Door
verkoop van de nog onverkochte exemplaren van de fotokronieken hopen we de komende jaren nog de nodige
opbrengsten te realiseren, de niet verkochte postzegels worden in 2018 opgebruikt voor de verzending van de Rondom
Niewecoop.
De exploitatie van het museum is een voortdurende bron van zorg voor het bestuur. Toen in 2008 het museum startte,
hadden we voor de duur van zes jaren sponsoring van de huur voor een bedrag van € 6.500,- per jaar. Sinds 2014 is het
totaalbedrag aan door het HGN ontvangen sponsorgelden terug gelopen tot € 1500,- in 2017. In 2017 is daarenboven
eenmalig nog ontvangen een bedrag van € 500,- van de Rotary (post donaties bedrijven en instellingen), waar wij
uiteraard zeer blij mee zijn. Het bestuur wil zich sterk maken om het museum voor de toekomst te kunnen behouden.
Daartoe is het vinden van nieuwe sponsoren noodzakelijk. De Rabobank stopt per 2018 met haar advertentie in de
Rondom Niewecoop. Ook daarvoor zullen wij een nieuwe adverteerder trachten te vinden. Op dit moment (begin 2018)
zijn er veel veranderingen (nieuwe huurders op de bovenverdieping van de boerderij, een nieuwe beheerder in de
beheerders-woning, een nieuwe exploitant van het restaurant Ruijgeborghoeve) gaande op het terrein van de
Zevensprong. We mogen hopen dat deze nieuwe ontwikkelingen voor ons museum ook positieve veranderingen teweeg
gaan brengen. Zodra er voor het HGN-bestuur in 2018 gelegenheid is tot het bieden van meer perspectief/duidelijkheid

over bovenstaande onderwerpen, zullen we de HGN-begunstigers hieromtrent nader informeren, in de Rondom of
anderszins.

