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Jaarverslag NoVaTo 2021 
 
 
Donateurs 
In 2021 mochten wij 30 nieuwe donateurs inschrijven. Op 31-12-2021 waren er 668 donateurs 
ingeschreven, waarvan een aantal niet-betalende collega-verenigingen. Hiervan hadden er 10 eind 
december hun contributie van 2021 nog niet betaald.    
 
Bestuur 
Eind 2021 bestaat het bestuur uit vijf personen.  
 
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. Van  juni tot en met december mochten wij in totaal 535 bezoekers ontvangen, dit is 
exclusief de leerlingen van de basisscholen. 
De expositieruimte was extra geopend tijdens de jaarmarkt op dinsdag 7 september. 
 
Op initiatief van Noordwijk Marketing hebben wij deelgenomen aan de Kindercultuurmaand in oktober.  
 
Op woensdag 13 oktober kregen wij van de burgemeester van de gemeente Noordwijk de ambtsketen van 
de voormalige gemeente Noordwijkerhout in bruikleen overhandigd. Speciaal hiervoor is een vitrine 
aangeschaft.  
 
Archief 
De werk- en opbergruimte in het archief wordt steeds voller. Wij onderzoeken nog steeds opties tot 
uitbreiding, intern en extern. Van de gemeente Noordwijk huren wij een garagebox. Verder mogen wij een 
(deel van een bollen)schuur gebruiken voor opslag. Van de zolder van het gemeentehuis mochten we 
verschillend Noordwijkerhouts materiaal meenemen. 
 
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: Postbezorging in 
Noordwijkerhout, Dansen in de oorlog, Arie van Wetten en Het rijke Roomse leven. Dit jaar was het de 
tiende jaargang! 
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Exposities 
Vanwege de maatregelen tegen corona zijn er weinig tentoonstellingen geweest. Op 26 oktober 2021 
bestond voetbalvereniging Sint Bavo (VVSB) 90 jaar. Met oud materiaal van de vereniging is een 
tentoonstelling georganiseerd.   
In 2021 hebben we mooie aanwinsten mogen ontvangen zoals een verzameling in Noordwijkerhout 
gemaakt keramiek en een vaandel van de Nederlandse Arbeidersbond uit 1913.  
 
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 en 
neemt deel aan de klankbordgroep vrijwillige inzet. 

• 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 vinden gesprekken plaats voor een nauwere samenwerking tussen de Vereniging Dorpsbehoud en 
NoVaTo. 

• Vanuit NoVaTo nemen inmiddels 5 vrijwilligers deel aan het comité monumentendag Noordwijkerhout 
en de Zilk. Er wordt steeds nauwer én beter samengewerkt met het comité van Noordwijk.  

 
Onderwijs 
Een beperkt aantal leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 heeft 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’.  
De heer Van Ruiten heeft wederom geheel vrijblijvend potjes met bollen beschikbaar gesteld voor de 
kinderen met het bijpassende thema om op te kweken.  
 
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, opslagruimte en mogelijk in de toekomst een andere, grotere locatie.  
 
Toekomst 
Een commissie is gestart met een ‘masterplan NoVaTo’ om ons pad naar de toekomst te beschrijven.  
 
Overige activiteiten 
15-07-2021 Lezing over naamkunde via Bibliotheek Bollenstreek 
26-08-2021 Lezing over de Noordwijkerhoutse kerken via Bibliotheek Bollenstreek 
06-09-2021 Bezoek van Burgemeester Verkleij met wethouders aan NoVaTo 
21-10-2021 Lezing over de Witte Kerk door Abe Bader 
 
 


