
1 

 

 
 

Jaarverslag NoVaTo 2020 
 
 
Donateurs 
In 2020 mochten wij 62 nieuwe donateurs inschrijven. Op 31-12-2020 waren er 636 donateurs 
ingeschreven.   
 
Bestuur 
In 2020 bestaat het bestuur uit vier personen. In de eerste helft van het jaar is er een coördinator 
vrijwilligers aangesteld. Hij neemt tevens deel aan de maandelijkse bestuursoverleggen. 
 
Expositieruimte 
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is de expositieruimte een groot deel van het jaar 
gesloten geweest. De maanden dat wij wel open waren, was de ruimte drie middagen in de week te 
bezoeken, van 13:00-16:00 uur. In 2020 mochten wij in totaal 1020 bezoekers ontvangen, inclusief de 
leerlingen van de basisscholen. 
 
Archief 
De werk- en opbergruimte in het archief wordt steeds voller. Wij onderzoeken nog steeds opties tot 
uitbreiding, intern en extern. Na het wegvallen van de gehuurde garagebox mochten wij van de 
gemeente Noordwijk een garagebox aan de Viaductweg huren. Verder mogen wij een (deel van een 
bollen)schuur gebruiken voor opslag. We zijn in overleg en de gemeente Noordwijk geweest voor het 
kopen of huren van de kapel van St. Bavo, maar de huurprijs bleek veel te hoog. Ook hebben wij 
overwogen om het pand naast ons te gaan huren voor archief- en werkruimte. Behalve dat ook die 
huurprijs erg hoog is, gaat het hier niet om cultureel gebruik, waarvoor geen subsidie mogelijk is. 
 
NoVaTo-bodes 
Er zijn vier bodes uitgegeven in de maanden februari, mei, augustus en november. Deze waren bestemd 
voor de donateurs of werden los verkocht. De hoofdonderwerpen waren: de Landbouw, 75 jaar 
bevrijding, 100 jaar Van der Slot vervoer en boerderij Overgeest. 
 
Exposities 
Van januari tot en met maart was er een tentoonstelling te zien over antieke sleeën en schaatsen. De 
rest van het jaar is de tentoonstelling over 75 jaar bevrijding van Noordwijkerhout te zien geweest. 
Omdat de bezoeken van de scholen niet doorging, zijn ook hun gemaakte opdrachten niet tentoon 
gesteld. De kermis en open monumentendag zijn niet doorgegaan, waardoor ook die tentoonstellingen 
niet door gingen. Er zijn voorbereidingen geweest voor een tentoonstelling aan het einde van 
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2020/begin 2021. Vanwege de strengere maatregelen door de tweede golf, is deze niet doorgegaan.  
 
Samenwerking 

• De voorzitter neemt deel aan het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk en is bestuurslid van de 
stichting Kasteel de Boekhorst.  

• De secretaris is eveneens secretaris in de stichting Platform Verenigingen Noordwijkerhout en De Zilk.  

• De voorzitter van het genootschap Oud de Zilck neemt deel aan de bestuursvergaderingen van 
NoVaTo. 

• Een vrijwilliger neemt deel aan de vergaderingen van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en 
Bollenstreek. 

• Er is samenwerking geweest met de schrijvers van het boek over Boekhorst en het genealogische 
boek over de familie Van Eeden. 

 
Onderwijs 
Een beperkt aantal leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben een bezoek gebracht aan de 
expositieruimte. Zij hebben hier het door onze vrijwilligers speciaal ontwikkelde scholenprogramma 

gevolgd. De onderwerpen waren ‘de duinen, schelpenvissers’, jagers en stropers 'Het ontstaan van 
Noordwijkerhout',  'Noordwijkerhout in de Tweede Wereldoorlog' en ‘de geschiedenis van de 
bloembollenteelt’.  
 
Bollenkweker Aad van Ruiten stelde bloembollen beschikbaar die de kinderen in het voorjaar in bloei 
kunnen trekken. Daarom hebben enkele vrijwilligers van NoVaTo in oktober 2019 een kleine 200 potten 
gevuld met narcissenbollen. Deze potten kregen de kinderen begin 2020 overhandigd met het verzoek 
ons een foto te sturen van het resultaat. Hiervan hebben wij melding gemaakt in de media. De jaarlijkse 
tentoonstelling kon niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen corona. 
 
Financiën 
Voor onze huisvesting is ondersteuning door de gemeente nog steeds onmisbaar. Het is -naast de 
NoVaTo-bode- de belangrijkste inkomstenbron. De entree van de expositieruimte voor niet-donateurs 
bedraagt € 2,- per persoon. Omdat duidelijk is dat wij over niet al te lange tijd uit onze huidige 
onderkomen zullen groeien, proberen wij te sparen voor verbouwingen, uitbreiding van de opslagruimte 
en mogelijk in de toekomst een nieuwe, grotere locatie.  
 

• Op initiatief van de Rotary Noordwijk mochten wij een bedrag van € 1.500,- ontvangen wat wij 
besteedt hebben aan twee tafelvitrines.  

• Bert Hogervorst heeft in de loop van 2020 een nieuw boek uitgebracht over de familie Van 
Eeden. Door onze medewerking verdient NoVaTo € 10,- per boek.  

• Vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan missen wij inkomsten ten hoogte 
van ongeveer € 2.200,-.  

• Vanwege de onzekerheid omtrent corona hebben wij sommige uitgaven uitgesteld. 
 
Overige activiteiten 
13-01-2020 Ontvangst van groep 6a van de Prinsenhof 
14-01-2020 Ontvangst van groep 6b van de St. Victorschool en 6b van de Prinsenhof 
20-01-2020 Ontvangst van groep 5c van de Prinsenhof 
21-01-2020 Ontvangst van groep 6a van de St. Victorschool 
23-01-2020 Lezing: het ontstaan van de Bollenstreek, door Peter Vink 
27-01-2020 Ontvangst van groep 5a van de Prinsenhof 
28-01-2020 Ontvangst van groep 5b van de Prinsenhof 
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03-02-2020 Lezing voor de Zonnebloem 
09-07-2020 Lezing voor de koffie+ ochtend van de bibliotheek over de Witte Kerk 
23-07-2020 Lezing voor de koffie+ ochtend van de bibliotheek over de St. Victorkerk en de St.  
  Jozefkerk 
06-08-2020 Lezing voor de koffie+ ochtend van de bibliotheek: rondje Noordwijkerhout 
20-08-2020 Lezing voor de koffie+ ochtend van de bibliotheek over het ontstaan van de   
  bollencultuur 
28-09-2020 Ontvangst van groep 7a en 7b van de St. Victorschool 
05-10-2020 Ontvangst van groep 7a en 7b van de Prinsenhof 
 
 


