MONUMENTAAL en HISTORISCH MUIDERBERG
Waakt over het kwetsbare

Jaarverslag 2020
VOORGESCHIEDENIS

Op 6 november werd opgericht de Stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg.
Monumenten en historie zijn hot op dit moment. Dat merkte de werkgroep Monumenten
van de Dorpsraad Muiderberg die in samenwerking met de gemeente een project uitvoerde
om de inwoners in de gelegenheid te stellen nieuwe gemeentelijke monumenten voor te
stellen. Bij de gesprekken die de werkgroepleden voerden tbv de samenstelling van het
inmiddels welbekende monumentengidsje met Muiderbergers die al langer in ons dorp
wonen, kwam bijvoorbeeld het gemis naar voren aan een actief platform op het gebied van
de lokale historie. Zoals vroeger het Comité Oud Muiderberg. Vergeleken met Muiden, Naarden
en Bussum heeft Muiderberg thans een achterstand mbt activiteiten op Open Monumentendag en
op het gebied van de gebundelde geschiedschrijving. Er bleek een vacuüm en zo ontstond het idee

voor een eigentijdse opvolger van het Comité die tevens, nadat het project van de
werkgroep van de Dorpsraad zou zijn beëindigd, de monumenten en Open Monumentendag
als permanent aandachtsgebied zou hebben.
Dat monumenten en historie een populair thema zijn blijkt ook hierin dat men in Gooise
Meren gemeentebreed bezig is met cultuurhistorie. En landelijk was oktober maand van de
geschiedenis met daarin ook de Kinderboekenweek gewijd aan dat thema. Dat is wel eens
anders geweest.
De initiatiefnemers hadden de wind in de zeilen en konden in korte tijd flinke stappen zetten
om te komen tot een nieuw platform in stichtingsvorm.
PASSEREN OPRICHTINGSAKTE

Ondermeer door een startbijdrage van de Dorpsraad en een anonieme sponsor die de
notariskosten voor zijn rekening nam, kon op genoemde 6 november de oprichtingsakte van
de Stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg bij notaris Doude van Troostwijk
worden gepasseerd. De oprichters, Gunneweg, De Beus en Vlaanderen waren hier niet bij maar
hadden ivm corona een volmacht ondertekend.

In de statuten staat als doelstelling: het versterken van de cultuurhistorische identiteit van
Muiderberg door het bevorderen van de belangstelling voor de Muiderbergse monumenten
en het stimuleren van de lokale geschiedschrijving en de resultaten daarvan openbaar te
maken en over te brengen aan belangstellenden waaronder met name ook leerlingen van
basis- en voortgezet onderwijs.
BESTUUR - RAAD VAN ADVIES

Het bestuur bestaat uit Jos Gunneweg, voorzitter, Jan de Beus, vice voorzitter- archivaris,
Frits Vlaanderen, secretaris, Frank Steensma, penningmeester, en Thijn Westermann en
Michiel Koekkoek lid. Mevrouw Gré Dam, bij Muiderbergers welbekend, is benoemd tot
Erevoorzitter. (overzicht profielfoto's bijgevoegd)
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Naar een bestuurslid uit de kring van docenten van het basisonderwijs wordt nog gezocht.
Er wordt gewerkt aan de vorming van een raad van advies bestaande uit die personen die al
een staat van dienst hebben op het gebied van de Muiderbergse monumenten en historie.
Hierin zijn thans benoemd, mw Nel de Wit en de heren Harry Mock en Peter Wegman.
DE EERSTE ACTIVITEITEN

Voor het functioneren van de stichting in administratief-organisatorische zin moest alles van
nul af worden opgebouwd. Direct na het passeren van de oprichtingsakte is een
bankrekening geopend bij de RABObank.
Het rekeningnummer is : NL 57 RABO 0361 7054 33 tnv St. M. en H. Muiderberg .
Voor de door de penningmeester te voeren financiële administratie is ondersteuning
verkregen van een accountant- administratieconsulent die dit vanwege innige banden met
Muiderberg bij wijze van naturasponsoring zal verzorgen. Op di 15 dec. werd door voorzitter
en penningmeester met haar een oriënterend overleg gevoed. Bij de fiscus zal een aanvraag
Culturele ANBI worden ingediend.
Een website is in voorbereiding.
PUBLICITEIT

Ter gelegenheid van de oprichting
werd een persbericht uitgedaan. Dit
leidde tot publicaties in De Gooi- en
Eemlander en in Muidernieuws en
op diverse websites.

COLLECTIEBELEID EN ARCHIEF

Met het collectiebeleid is inmiddels
een aanvang gemaakt . Gesprekken
met de archivaris van het
Gemeentearchief gevestigd in
Naarden om te komen tot een zgn.
'bewaarovereenkomst' verkeren in
een vergevorderd stadium.
Ook zijn modellen uitgewerkt voor een zgn
'schenkingsovereenkomst' tussen verzamelaars en de stichting.
Hierin zijn ook zaken als auteursrechten en privacy wetgeving opgenomen.
Een eerste wapenfeit op dit terrein kan al worden gemeld. De verzamelingen oude
ansichten, foto's , knipsels en filmpjes van Ter Beek, Dam en De Raadt, die door de
Muiderberger Peter Wegman zijn gedigitaliseerd, zijn door vrijwilligers binnen de stichting
geordend in trefwoordenmapjes.
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Hieronder ook een belangrijke serie luchtfoto's (geen drone uiteraard, maar ouderwetse
vanuit een vliegtuig genomen!) , waarvan sommige van voor WO II . Door de bemiddeling
van het bestuur zal deze collectie in de vorm van een harde schijf worden ingebracht in het
gemeentearchief en daarna op de website van het archief openbaar worden gemaakt. Een
backup van de collectie blijft binnen de stichting ook beschikbaar voor studiedoeleinden.

strandleven Muiderberg rond 1900

Als uitvloeisel van de aandacht in de media hebben twee verschillende personen van buiten
het dorp zich tot de stichting gewend met het verzoek nadere informatie te verschaffen over
enkele locale historische onderwerpen. Daar is het bestuur mee aan de slag gegaan.
BELEIDSPLAN 2021 MET BEGROTING
Ter voorbereiding op het nieuwe jaar werd een beleidsplan met begroting geschreven, dat in de
bestuursvergadering van 19 november werd vastgesteld.

Op een voorname plaats staat daarin het uitbouwen in Muiderberg van de Open
Monumentendag (in 2021 11 en 12 september) tot een aansprekend evenement.
Ook zal worden gewerkt aan een halfjaarlijks magazine. Een eerste schetsontwerp van het
format en van een logo, van de hand van een Muiderbergse grafisch ontwerper, werd reeds
in dit verslagjaar geproduceerd.
Het eerste nummer uit te brengen begin september. De scoop hiervan zal breder zijn dan
het nostalgisch terugblikken op de tijd van Floris V en daarvoor. Ook onderwerpen als 'het
onderwijs in Muiderberg' , 'het Muiderbergse verenigingsleven' en 'de bouw van de wijk
Buitendijken' e.d. zullen aan bod komen.
Muiderberg 31 december 2020
Jos Gunneweg, voorzitter Frits Vlaanderen, secretaris
- bijlage: profielfoto's bestuursleden
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