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Jaarverslag 2017.
Inleiding
Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van Siem Schaap en Guus
Zeeman. Guus regelt de dagelijkse gang van zaken in de boerderij en verzorgde met een
aantal mensen het wekelijks onderhoud. Siem verzorgt de indeling van medewerkers, de
verkoop in de boerderij en de lopende financiële administratie tijdens het
museumseizoen. Aan het eind van het jaar maakt hij een gedegen verslag dat nagenoeg
volledig in dit jaarverslag is opgenomen.
Helaas heeft Siem besloten om na 24 jaar te stoppen met deze werkzaamheden voor de
boerderij. Hij blijft wel nauw betrokken bij het wel en wee van Tante Jaantje en zal zijn
kennis van de gang van zaken als dat nodig is ook overbrengen op zijn opvolger(s).
Zwaantje van Zijpe.
Samen met de (8) basischolen van Zijpe , diverse andere instellingen en de provincie NH
is in 2009 een project voorbereid, dat moest leiden tot het maken van lesmateriaal voor
kinderen van 4 t/m 8 jaar op het gebied van erfgoed-educatie.
Vanwege een schoolproject kinderboekenweek in het najaar kwamen bijna alle groepen
van de scholen in 2016 naar Tante Jaantje. Dit had wel tot gevolg dat we in 2017 geen
klassen hadden. In 2018 gaat het project verder zoals afgesproken.
Zie overzicht hier onder:
In 2012: is de boerderij bezocht door: 213 kinderen en 62 begeleiders is : 275
In 2013:
169 kinderen en 58 begeleiders is : 227
In 2014:
174 kinderen en 41 begeleiders is: 215
In 2015:
122 kinderen en 21 begeleiders is: 143
In 2016:
448 kinderen en 112 begeleiders is: 560!!!
In 2017:
niets.
Bezoekersaantallen vanaf 1995.
1995: >
573
2003:
1996: >
712
2004:
1997: >
1004
2005:
1998: >
1126
2006:
1999: >
1374
2007:
2000: >
1446
2008:
2001: >
1553
2009:
2002: >
1347
2010:

>
>
>
>
>
>
>
>

1458
1173
1633
1489
1320
903
1154
1397

2011 :
2012 :
(3) 2013 :
2014 :
2015 :
2016 :
2017:

>
>
>
>
>
>
>

1559
1514
1682 (2)
1620
1537
2136 (1)
1341

Bezoekersaantallen 2017.
Volwassenen
Kinderen
Monumentendagen
Zwaantje van Zijpe (project)
Groepen
Kunstmarkt

776
145
392
-28
--

TOTAAL in 2017:

1341

Overzicht bezoekersaantallen Braderie.
2010
2011
2012
2013
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285
204
216

2014
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2015
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2016
174

2017
225

De “Jaantjes” hebben dit jaar tijdens de Braderie twee keer gespeeld.
Op 12 juli en 23 augustus waren zij te bewonderen in het voortuintje van de boerderij.
In de melkbus “vonden” we aan het eind van beide optredens € 68,80 !
Mooi meegenomen.
Bezoekersaantallen tijdens de landelijke Monumentendagen.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
217
261
497 (3)
517 (2)
532 (1)
392
Op zaterdag 9 en zondag 10 september waren de landelijke Monumentendagen.
Het weer was verre van ideaal om te fietsen, slecht zelfs. ‘s Zaterdags hadden we 174
en zondags 218 bezoekers !!!. In totaal 392 bezoekers, volwassenen en kinderen.
Dat zijn 140 personen minder dan vorig jaar en dat in twee dagen ! !
De boerderij was gratis toegankelijk. In de melkbus zat aan het eind van beide dagen
€ 156,75 (2016: € 199,80) , derhalve € 43,05 MINDER dan vorig jaar.
Groepen.
In 2017 hebben we 3 groepen mogen ontvangen van in totaal 28 personen. De opbrengst
was € 106,00.
Openingstijden.
In 2017 zijn we open geweest de zon- en feestdagen van 7 mei t/m 28 mei, vervolgens
in het seizoen van 31 mei t/m 24 september van woensdag t/m zondag en daarna nog 4
zondagen van 1 t/m 22 oktober in het naseizoen. Bovendien 9 Braderie-avonden (wo. 5
juli t/m wo. 30 augustus) .
De openingstijden waren van 14.30 tot 16.30 uur, echter tijdens de Braderie- avonden
van 14.30 tot 20.30 uur.
In totaal zijn we dit jaar 110 dagdelen open geweest en hebben we 1341 bezoekers
mogen ontvangen, 795 minder dan in 2017.
Deze klus hebben we geklaard met 102 vrijwilligers!!!!!

De entreeprijzen waren € 2,-- voor volwassenen en € 1,--voor kinderen . Voor groepen
wordt er € 10,-- EXTRA berekend voor de gids. Een groep is 8 personen of meer.
Verkoop boekjes, kaarten e.d.
Tijdens de openingsuren werden aan de bezoekers diverse materialen verkocht.
Een overzicht: Tegeltjes, Wetenswaardigheden, Wissenwertes, Clock ‘s, Boekje
Weidemolen, Boekje beeld Visserman, Luchtfoto Callantsoog, Oudhollandse prent,
Eilandtocht, Beknopt overzicht, Historische kaart, oude ansichtkaarten.
2014

€ 220,50

2015

€ 172,25

2016

€ 377,75

2017

€ 225,00

Dat is € 152,75 minder dan in 2016 ! !

Overzicht fooien.
2014
2015
€ 226,97
€ 363,30

2016
€ 338,10

2017
€ 286,00

Aantal vrijwilligers, die “dienst doen” in de boerderij.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
87
88
89
94
100
104
Nieuw waren dit jaar de dames G. Klijn – de Roo, Ida Sander, N. Wagenaar- Schouten,
mw. E. T. Schouten, mw. F. Wit- de Wit, mw. D. Wilberink- Reek, mw. F. Vosvan der Vorst, fam. J. de Ronde, fam. A. Langeveld en Job Doorn.
Zeven personen hebben om uiteenlopende redenen besloten om te stoppen.
Namens “tante Jaantje” hartelijk dank aan U allen, voor uw bijdrage in de loop der
jaren !
Dinsdag 16 mei was er gelegenheid voor (nieuwe) vrijwilligers om een
informatieavond bij te wonen met betrekking tot het rondleiden van bezoekers
in de boerderij. Hiervoor was ruime belangstelling en Guus Zeeman gaf uitleg over wat
de boerderij te bieden heeft.
Onderhoudswerkzaamheden boerderij.
De onderhoudsploeg is dit jaar uitgebreid met twee personen t.w. Frieda de Wit en Ruud
Hoek.
In het voorjaar is er weer begonnen met onderhoudswerkzaamheden en de grote
schoonmaak van de boerderij. Het hele jaar door is regulier onderhoud gepleegd, zoals
voortuin bijhouden, kleine storingen verhelpen en het schoonhouden van de boerderij.
Ook het schuurtje is weer geschilderd.
Verder is een deel van het voegwerk van de boerderij vernieuwd en zijn bij de ingang
zijn twee dukdalven geplaatst. Een paar oude TV-toestellen zijn vervangen.
In 2018 zullen werkzaamheden aan het rieten dak gebeuren.

Zomerhuis.
De geslaagde renovatie van het zomerhuisje in 2016 heeft toen ook geresulteerd in een
heel goede verhuur. Deze goede verhuur heeft zich ook in 2017 voortgezet (€ 13.000,00).
Na de storm is het pannendak hersteld. Verder is een trapleuning aangebracht. De Wifi
voor het zomerhuis is ook verbeterd.
De bestrating moet nog worden aangepakt en de parkeerplek voor de auto misschien wat
vergroot.
Exposities.
Het thema was dit jaar een speciale foto-expositie over het dorp
Callantsoog:
“TOEN en NU” . Deze expositie is samengesteld door de heer Joop vd. Water. De expo
“Groote Keeten van weleer”, vorig jaar samengesteld door G. Zeeman,
is dit jaar herhaald. Ook kinderen konden zich uitleven in de boerderij. Met een
vragenlijst in de hand gingen zij “ kris-kras “door de boerderij. Waren de vragen op de
lijst eenmaal goed ingevuld, dan mochten zij een ijsje halen bij “IJsie Prima”.
Rabo Fietssponsortocht.
Op zaterdag 10 juni j.l. was de z.g. Rabo Fietssponsortocht. Elke vereniging kon met
maximaal 4 personen deelnemen aan deze mooie fietsroute. De start was tussen
10.00 en 11.00 uur. De Rabobank beloont deelname (max 4 personen) met € 200,--. De
families P. Baars en G. Molenaar deden mee namens de “boerderij”.
Schenkingen.
Er moesten dit jaar nieuwe (entree) -kaartjes komen, deze zijn gesponsord door Kees en
Regien van “IJsie Prima”. Voorlopig kunnen we weer vijf jaar vooruit.
Een extraatje voor de boerderij dit jaar: van de ”Ronde – Tafel” uit Schagen mochten
we € 1.000,-- in ontvangst nemen ! Het bedrag zal aangewend worden voor het voegen
van het zomerhuis.
Camping De Nollen is een paar jaar geleden gestopt met het versturen van Kerstkaarten.
Het uitgespaarde bedrag wordt geschonken aan goede doelen. Voor 2017 was Tante
Jaantje een van deze doelen. Dit leverde ons € 250,00 op.
Verder zijn ook weer de nodige spullen geschonken, onder andere door de familie
Vrieling en de familie Van Dolder.
Publiciteit.
Ook in 2017 hebben we weer geprobeerd om Tante Jaantje in de belangstelling te
zetten. Naast de folders en de vermeldingen op internet, staan we ook met een pagina
op de website van De Omroeper.
Verder proberen we elk jaar de Schager Courant te voorzien van informatie over
hetgeen Tante Jaantje te bieden heeft.
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Stichting Callinger Erfgoed bestond in 2017 uit:
Ap Strampel
Co de Bakker
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Stichting Beheer Callinger Erfgoed bestond in 2017 uit:
Ap Strampel
Co de Bakker
ook bestuurslid HVC
Ab Borkent
Frits Vos
Adam Landman
Johan Hartendorp
Dries Blokker
ook bestuurslid HVC
Job Doorn

Het algemene bestuur vergaderde driemaal en het dagelijks bestuur hield
contact met elkaar via de mail en de telefoon.
Als afsluiting van dit seizoen is er op 5 januari 2018 met elkaar snert gegeten.

Callantsoog, mei 2014,

Callantsoog, februari 2018
Co de Bakker.

