JAARVERSLAG 2017
Dit is het eerste officiële jaarverslag van de Stichting Raadhuis Grootschermer. Het
verslag geeft een overzicht van de activiteiten die in het jaar 2017 plaatsvonden.
Oprichting
Op 29 november 2016 is Stichting Raadhuis Grootschermer ingeschreven in de KvK onder
nummer 67503438.
Op 22 december 2016 is een bruikleenovereenkomst getekend met de gemeente Schermer
voor de periode van 01-01-2017 t/m 31-12-2017. De ondertekenaars van het Raadhuis zijn Bob
Kiel, André Piel en Jan Wind.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen: Bob Kiel, Jan Wind, André Piel en Rika van
Eenennaam. Op 27 januari is besloten een vijfde bestuurslid aan te trekken, Sjoukje Westra per
14 februari 2017.
Er is een taakverdeling gemaakt voor de bestuurders.
Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand.
Het bestuur heeft in september het Beleidsplan 2017 – 2022 vastgesteld.
Investeringen
Begin 2017 zijn er investeringen gedaan: Audiovisuele presentatieapparatuur met toebehoren,
Bravilor filterkoffiemachine, vaatwasser, koelkast, verlichting (aangelegd door Kees Nibbering),
voordeur mat, glaswerk, bestek en in de loop van het jaar servies, flipover, fooienpot, etc.
Twee vitrinekasten waarin opgravingen van Libbe Reitsma en Kees Box tentoon worden gesteld
en een keukenkast voor het glaswerk.
17 februari wordt gestart met de inrichting van het Raadhuis. Elsbeth Pilz maakt foto's van het
Raadhuis en de inrichting. Deze foto's worden voor allerlei soorten folders en de website
gemaakt.
Er zijn folders voor bezoekers gemaakt in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.
Voor het ontwerp van verschillende folders wordt externe hulp ingeschakeld.
De inboedel is verzekerd bij Univé.
Gastvrouwen/gastheren








Op 10 januari 2017 is er een informatieavond t.b.v. de op te richten Stichting Raadhuis
Grootschermer in het Genot van Grootschermer. Het doel van deze informatie avond is
mede het werven van gastvrouwen/gastheren. Er hebben zich 39 vrijwilligers aangemeld
14 maart wordt een avond gehouden voor de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn aangemeld
bij de gemeente voor een vrijwilligersverzekering.
De Stichting heeft een map gemaakt met instructies t.b.v. de gastheren/gastvrouwen met
daarin tevens allerlei verhalen over het Raadhuis waaruit de vrijwilligers bij hun
rondleidingen kunnen putten.
De gastvrouwen/gastheren kunnen hun beschikbare data voor de weekendopeningen
opgeven.
Rika van Eenennaam coördineert de weekendopeningen.






Elk weekend is een bestuurslid aanwezig bij de opening en sluiting van het gebouw en is
in het weekend bereikbaar voor de dienstdoende gastvrouwen/gastheren.
Regelmatig ontvangen de gastvrouwen/gastheren via de mail een overzicht van de stand
van zaken.
In december ontvangen de vrijwilligers een kerstcadeautje als dank voor hun inzet en
rondgebracht door de bestuursleden.
Eind december kan het bestuur rekenen op 51 gastvrouwen/gastheren.

Officiële opening
Op 2 april 2017 is de officiële opening. Het hele dorp is uitgenodigd en ook officiële genodigden.
Vergunningen voor tenten en geluid zijn ontvangen.
Voor de opening ontving de Stichting een aanzienlijke bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds.
Voorzitter Bob Kiel houdt een openingsspeech. Oud-minister van Justitie Aad Kosto vertelt over
zijn tijd in Grootschermer en verricht de openingshandeling met twee leerlingen van de
Driessenschool.
Wim van Bokhorst vertelt een boeiend verhaal in de kerk en Caspar Bellamy speelt viool,
begeleid door zijn moeder op het orgel.
Voor de leerlingen van de school speelt het jeugdtheater Pelle en Pip in de tent.
In de tent zijn knikkerzakjes met knikkers opgehangen voor de leerlingen van de basisschool.
Na de openingshandeling is er voor alle bezoekers een borrel en muziek van Wotsup.
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde opening met bijna 300 bezoekers.
Zakelijke markt











De website is gemaakt.
Via Facebook is het Raadhuis te vinden op internet.
Er is een folder gemaakt voor bedrijven die interesse hebben om het Raadhuis voor een
bijeenkomst te huren.
In een straal van 50 km worden 2x flyers per post verstuurd aan 500 bedrijven met 30
werknemers of meer. Ook worden 1000 bedrijven 2x benaderd via email.
Wij staan vermeld op de website Dagje Schermer.
Op Google is een bedrijfspagina aangemaakt.
Het lidmaatschap Vergaderlocaties is in september beëindigd.
Het lidmaatschap Buiten Business is in september aangegaan.
In oktober heeft het Raadhuis de status van officiële trouwlocatie ontvangen.
Het Raadhuis is in 2017 8 dagdelen en 6 avonden verhuurd. Bovendien hebben diverse
verenigingen uit het dorp van de locatie gebruik gemaakt.

Toeristen








De Stichting stelt het Raadhuis open voor publiek op de zaterdagen en zondagen van 1
mei tot en met 30 september. De openingstijden zijn van 12.00 tot 17.00 uur
Gemiddeld bezoeken 40 tot 50 mensen per dagdeel het Raadhuis. Uitschieters zijn het
Pinksterweekeinde (225 bezoekers) en de knikkermiddag (meer dan 300 bezoekers).
Voor de toeristen werd een folder gemaakt in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.
Het Raadhuis nam deel aan de zes Leeghwaterdagen.
Ook was het Raadhuis deelnemer aan de Schermer Kunstroute.
Eveneens nam het Raadhuis deel aan de Open Monumentendag.
Het Raadhuis is een preferred Partner van de VVV Alkmaar en werkt samen met de VVV



De Rijp.
Het Raadhuis heeft een aanlegsteiger tegenover het pand en is opgenomen op de
vaarkaart van de gemeente Alkmaar.

Media
De Stichting heeft in 2017 nadrukkelijk de publiciteit gezocht. Er werden tal van artikelen
geplaatst in plaatselijke en regionale media. Voor iedere activiteit werd een persbericht
verstuurd.
Naar aanleiding van de knikkermiddag op zondag 6 augustus besteedt het Radio 1 Journaal
aandacht aan het knikkeren.
Souvenirs
Voor de verkoop tijdens de weekend openstelling zijn de volgende souvenirs aangeschaft met
het logo van het Raadhuis:
bier, wijn, potten jam en appelstroop, sleutelhangers, magneetjes, tassen, kaarten en
boekjes/boeken rondom de gemeente Schermer, etc .
Activiteiten















2 april officiële opening.
17 mei is de marathon tegen kanker. De lopers lopen door het Raadhuis richting
Alkmaar. TV NH is live aanwezig en Radio 1 schenkt hieraan aandacht.
In juli is het in vroeger tijden door de bewoners van Grootschermer geknoopte kleed
gereinigd en in ere hersteld in de raadzaal. Dit is mogelijk gemaakt door een gift van de
familie Driessen.
28 juli is het bestuur als officiële gast van wethouder Kloos aanwezig bij de opening van
de Kaasmarkt in Alkmaar en mag het bestuur de openingshandeling verrichten.
6 augustus tentoonstelling van oude knipsels, foto's en knikkers, dit ter aanvulling en
ondersteuning van het knikkeren; een zeer oud gebruik waaraan alleen geboren en
getogen mensen uit Grootschermer mee mogen doen.
26 augustus expositie van Anouk Brusse. Deze expositie blijft ook de maand september
voor het publiek toegankelijk.
19 oktober afsluiting van het seizoen met gastvrouwen/gastheren.
14 november bezoek van Peter Oussoren. Peter werkt voor de provincie en ondersteunt
initiatiefnemers.
6 december bijeenkomst met 2 leden van het kerkbestuur over de aanvraag van de Taqa
subsidie. Andere onderwerpen zijn de gezamenlijke seizoensopening en afstelling
opening en sluiting kerk en Raadhuis,
15 december muziekavond met Bosnische zanger in kerstsfeer.
20 december kerstboom met lichtjes voor het Raadhuis neergezet.

Onderhoud
De Stichting beheert niet alleen het Raadhuis, maar zorgt ook voor (klein) onderhoud. Het
interieur werd regelmatig schoongemaakt, de buitenzijde van het pand gereinigd en ook werd
het onkruid rond het Raadhuis verwijderd. Regelmatig worden er kleine reparaties verricht.

Subsidie
Aanvraag gedaan bij Taqa t.b.v. de officiële opening en ontvangen.
Aanvraag gedaan bij Rabo en ING en afgewezen voor 2018.
Aanvraag gedaan bij Taqa voor de seizoensopening in 2018.
ANBI-status
Het bestuur van de Stichting heeft in oktober 2017 de ANBI-status aangevraagd bij de
Belastingdienst. Na enkele kleine wijzigingen in de statuten van de Stichting heeft de
Belastingdienst in december 2017 de ANBI-status toegekend.
Samenwerking
Een van de doelstellingen van de Stichting is de samenwerking met partijen uit de regio.
Concreet werd er samenwerking gezocht met het plaatselijke bedrijfsleven (catering,
onderhoud), verenigingen en stichtingen uit het dorp (Stichting dorpskerk etc.), toeristische
organisaties uit de regio (VVV De Rijp, Bureau Toerisme Laag Holland, Land van Leeghwater,
VVV Alkmaar, Holland boven Amsterdam etc).
Ook werd er vruchtbaar samengewerkt met een aantal ambtenaren van de gemeente Alkmaar
(Huisvesting en Vastgoed, Toerisme, Cultureel Erfgoed, gebiedsconsulent).
Crowdfunding en vrienden van het Raadhuis
In 2017 is een start gemaakt met de opzet van een crowdfundingsactie en Vrienden van het
Raadhuis.
Beide onderwerpen moeten nog nader worden uitgewerkt.

Financiële verantwoording over 2017

