Stichting

‘De Oude Tijdwijzer’

JAARVERSLAG 2021
Uiteraard staat het hele jaar 2021 in het teken van Covid-19. Met alle plannen en goede
bedoelingen heeft dit jaar, na ook voorgaand jaar, helaas weinig kunnen gebeuren,
vanwege verschillende lockdowns en alle beperkingen aangaande de pandemie.
Het verlies aan omzet was substantieel, maar gelukkig heeft de ANBI status en
minimalisering van activiteiten er voor gezorgd dat we het hoofd boven water hebben
kunnen houden. Door een aantal schenkingen is het mogelijk gebleken om aan de lopende
afspraken en kosten te kunnen voldoen.
Alle beschikbare financiële middelen zijn volledig ingezet voor het doel van de Stichting:
Het behoud en beheer van de unieke collectie en het uitdragen van het cultureel historisch
belangrijke verhaal dat hiermee verteld kan worden.

Ook is in dit jaar weer verder gewerkt aan publicaties van verschillende artikelen of is er
verder onderzoek en uitwerking van concepten hiervoor gedaan. Ook zijn er verschillende
lezingen verzorgd voor uiteenlopende groepen van belangstellenden. Meer artikelen en
lezingen zijn conceptueel voorbereid en staan gepland voor volgende jaren. De
samenwerking met Museum Zaanse Tijd (Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk)
is verder geïntensiveerd door de benoeming van onze voorzitter tot directeur. Daar waar
mogelijk zijn activiteiten gecombineerd, gezamenlijk ontwikkeld en onder naam van het
museum gepresenteerd.
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Gelukkig was er ondanks alles, vooral in de zomerperiode, ook dit jaar belangstelling voor
klokken en dus voor een bezoek aan de collectie. Hoewel veel minder dan normaal zijn er
toch een aantal rondleidingen en bezoeken op afspraak verzorgd. Deze zijn zo veel
mogelijk in het gastenboek vastgelegd.

Hiernaast blijven ook de reeds eerder genoemde ontwikkelingen in de klokken- en
museumwereld een belangrijke rol spelen. Door corona heeft dit helaas wel een aantal
tegenslagen moeten verwerken. Binnen het samenwerkingsverband van ‘Het TIJDmuseum’
is er dit jaar vooral energie gestoken in het bouwen, vullen en inventariseren van ons open
depot. Onze voorzitter vervult hierin binnen de organisatie van de STCN een actieve rol en
is als zodanig direct betrokken bij de ontwikkelingen die op termijn moeten leiden tot het
openen van ons nieuw nationale TIJDmuseum.
Meer informatie met betrekking tot de activiteiten en ook het jaarverslag van de STCN zijn
te vinden op: http://www.hettijdmuseum.nl/.

Op 1 januari is onze voorzitter binnen het samenwerkingsverband van Het TIJDmuseum de
functie als algemeen directeur van Museum Zaanse Tijd aangevangen. Als één van de 4
belangrijke erfgoedinstellingen op één van de grootste toeristische attracties van
Nederland geeft dit ook voor onze stichting mogelijkheden onze doelstellingen via het
museum onder de aandacht van een nog breder publiek te brengen. Door deze stap
ontstaat er een nog grotere integratie tussen de verschillende organisaties en collecties
van de verschillende tijdmeetkundige collecties in Nederland. Meer informatie:
https://zaansetijd.nl/.
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Overige activiteiten zijn door de minimale mogelijkheden en grote beperkingen van de
Corona/Covid-19 pandemie tot een minimum beperkt gebleven. Komend jaar zullen we
hopelijk deze weer verder kunnen oppakken. Bezoek hiervoor ook onze website:
https://deoudetijdwijzer.nl/ of die van Museum Zaanse Tijd: https://zaansetijd.nl/.

Toch hebben we ook dit jaar weer een ‘Haagse’ klok van de Utrechtse maker Simon Lachez
uit het eind van de 17e –eeuw, kunnen toevoegen aan de collectie. Deze klok is
ongerestaureerd voor kostprijs aangekocht en wacht nog op restauratie.
Dit jaar hebben we alleen zeer beperkt verschillende klokken uit de collectie kunnen
onderhouden en restaureren, vooral door alle Covid-19 beperkingen, maar ook in
afwachting van voldoende fondsen om deze dure en specialistische werkzaamheden te
kunnen bekostigen.
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FINANCIËN:
Balans
Activa
Bank saldo 31 december 2021
Klok Simon Lachez

2.789
15.000

Kosten

78

17.867

Passiva
Bank saldo 1 januari 2021

17.867

17.867

TOELICHTING:
Banksaldo 1 januari 2021: € 17.867,35
Banksaldo 31 december 2021: € 2.789,03
Er zijn geen onkosten door de bestuursleden ingediend.
Er zijn geen uitkeringen aan de bestuursleden gedaan.
Er is € 15.000 uitgegeven voor de aankoop van een klok. De onderhandelingen en voorbereidingen
hiervan waren reeds in 2020 begonnen en zijn in februari afgerond.
Door het maken van zo min mogelijke kosten, helaas door o.a. geen activiteiten vanwege corona
te organiseren, is nog steeds een klein positief banksaldo behouden.
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Vastgesteld op 27 mei 2022
Het bestuur:
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