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Voorwoord 

Dit jaar is het eerste jaar waarvoor een jaarverslag van de Stichting 

“Fort aan Den Ham” is gemaakt.  Natuurlijk worden er door de pen-

ningmeester ieder jaar gedetailleerde financiële jaarverslagen ge-

maakt. Er bestond echter behoefte aan een kort en overzichtelijk jaar-

verslag voor vrijwilligers en begunstigers van de stichting. Bij deze. 

 

Het jaarverslag zal een globaal overzicht geven van de activiteiten 

van de stichting door zijn vrijwilligers in 2012. Een overzicht van de 

financiële toestand wordt getoond en we beschrijven de koers die 

door het bestuur is uitgezet voor de toekomst van het fort en de stich-

ting.  

 

Het laat tevens zien dat met minieme middelen zeer acceptabele re-

sultaten bereikt kunnen worden om zodoende de doelstellingen van de 

stichting, naar vermogen, na te streven.  De ontwikkelingen en afspra-

ken met Stadsherstel Amsterdam zullen natuurlijk de revue passeren. 
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Samenvatting activiteiten in 2012 

Het jaar 2012 stond in het teken van “verandering”. Defensie (i.c. Do-

meinen, Rijks Vastgoed RVOB)  had een aantal jaren geleden een ont-

werpcontract geleverd voor de pachtovereenkomst en wilde dit z.s.m. 

afgerond zien.  

 

Het bestuur had hierover een aanbod aan Stadsherstel Amsterdam ge-

daan om dit pachtcontract over te nemen van onze stichting met be-

houd van de vrijwilligersgroep om de doelstellingen van de huidige 

stichting door te kunnen zetten.  

 

Dit resulteerde in 2009 in gesprekken op het Ministerie van Financiën 

tussen de drie partijen waarbij bovenstaand overeengekomen werd.  

De concrete uitwerking van het erfpachtconcept vergde, zeker gezien 

de huidige economische crisis en subsidie onzekerheden, nog enige 

tijd. 

 Zoals de voorzitter al vooraf meege-

deeld had, wetende dat het voortbe-

staan van de vrijwilligers- stichting 

verzekerd was en zijn taak erop zat, 

was dit het moment om na 7 jaar af te 

treden.  

Op 18 april 2012 kon dit af-

gerond worden en is op het 

fort een erfpachtovereen-

komst getekend tussen de 

Defensie en Stadsherstel 

Amsterdam waarbij de 

Stichting “Fort aan Den 

Ham” het huidig gebruik op 

het fort kan continueren om 

haar doelstellingen te ver-

wezenlijken.  
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In de tussentijd heeft het opknappen van het fort, herstel 

en reconstructie van de diverse ruimten, beslist niet stilge-

staan. De “woensdag-klusdag”,  bleef gecontinueerd met 

als toevoeging dat deze dag tevens als “open” dag voor 

bezoekers zou gelden. Wisselende bezetting maar gemid-

deld waren er toch acht personen iedere woensdag op het 

fort. Een succes dus! Enkele vrijwilligers hadden de vrij-

heid om ook op andere dagen aan het fort te werken. De 

keuken en officiers ruimten met slaapvertrekken en de  

commandant ruimte zijn geheel gereconstrueerd.  

Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft achter en 

een zorg. Toch is dit noodzakelijk om de continuïteit van 

de rondleidingen, onderhoud en  herstelwerkzaamheden te 

handhaven. 

In 2012 is prijsverhoging ingevoerd voor de entree op open dagen. 

Prijzen buiten de normale openingen bleven gelijk (€5,-) en ook 

schoolbezoeken bleven op  €2,- Ook het kopje koffie en fris is iets 

in prijs verhoogd. 

De verhouding tussen volwassen bezoekers en jeugd (<12j) op 

open dagen is 70% - 30% 

De vaste open zondagen van 

april t/m oktober werden re-

delijk bezocht. Iets lager dan 

2011. Totaal aantal bezoe-

kers is hoger omdat er meer 

schoolbezoeken zijn ge-

weest.  
 

 

Er is een mailing gestuurd met folders aan een groot aantal basis-

scholen in de omgeving om de rondleidingen onder aandacht van 

het schoolbestuur te brengen.  
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In 2012 is een start gemaakt met 

scholen voor Maatschappelijke 

Stage plaatsen. Vanaf de herfst 

komen geregeld groepjes leer-

lingen om in de natuur te werken. 

Ook is er i.s.m. Evean een project 

gestart waarbij leerlingen via de 

Maatschappelijk Stage een aantal 

bewoners van een verzorgingste-

huis door het fort begeleiden. Dat 

blijkt zeer succesvol en wordt ge-

continueerd. 

Verhaal: Jeanet Draafsel, Evean 
Noordse Balk ————->  

Ook in 2012 is er deelgenomen aan de Stellingmaand in september en 

is door de scouting groep de Nacht van de Nacht georganiseerd. Er 

waren 142 bezoekers op die zaterdagavond 27 oktober. 

De Boogschuttersvereniging uit Heemskerk hield op 2 juni wedstrij-

den voor de jeugd en kwamen in de stellingmaand terug om boog-

schiet demonstraties te geven. 

 

Ook in de stellingmaand is Moustachio weer opgevoerd. Het kinder-

toneel. Verzorgd door Stadsherstel. Deze keer kon dat buiten op het 

Terreplein. Er werd een lezing over 1799 Slag bij Castricum gegeven 

en er waren demonstraties tingieten en tinnen soldaatjes beschilderen. 

De, inmiddels traditionele, BBQ voor de vrijwilligers werd op vrijdag 

24 augustus gehouden. 

En in de zomer is een mooie zitmaaier aangeschaft.  

Stadsherstel heeft een verzoek liggen bij Herstelling voor noodrepara-

ties aan het dak.  

Het Nederlands Grammofoon Genootschap was een regelmatige gast 

geworden en demonstreerde met veel enthousiasme hun antieke af-

speelapparatuur op meerdere open dagen.   
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Na de zomervakantie bereikten mij  2 verschillende verzoeken: de vrijwilligers van Fort ‘Aan Den Ham’ 
hadden het idee opgevat om het Fort speciaal open te stellen voor ouderen uit de streek. Vanuit het Trias 
VMBO uit Krommenie zochten ze een plek waar leerlingen 3 keer vrijwilligerswerk, de maatschappelijke 
stage, konden doen. Een combinatie werd geboren. 
Op 3 oktober meldden zich 3 jongens en een meisje bij Evean Noordse Balk. Na een korte introductie over 
het verpleeghuis kregen ze ‘rolstoelrijles’, waarbij ze omstebeurt elkaar in de omgeving van het gebouw 
rondreden. Grote hilariteit, maar ook een nieuwe ervaring met een serieuze ondertoon. Het rolstoel- rij-
den werd meteen in de praktijk gebracht door bewoners te halen voor een film over de Stelling van Am-
sterdam. In eerste instantie was het de bedoeling om een klein groepjes geïnteresseerde bewoners te ha-
len, maar de zaal zat vol. 
10 Oktober togen de leerlingen naar het Fort, waar ze een rondleiding kregen en oefenden om zelf zaken 
over het Fort te vertellen. 
17 oktober reisden 6 bewoners, 1 dame en 5 heren, naar het Fort. Iedereen kende het Fort bij ‘de Kroko-
dil’ in Krommenie aan de andere kant van de spoorlijn, maar de meesten waren er nog nooit geweest. Al 
tijdens de koffie kwamen er bijzondere verhalen naar boven. De vader van een van de heren onderhield 
een Fort in De Beemster, en hij had er als jongen menig uurtje doorgebracht. Van een ander had zijn va-
der in Fort ‘Aan den Ham’ gewerkt. Ook kende hij de voormalige fortwachter. De leerlingen namen allen 
een bewoner onder hun hoede. De contacten verliepen prima. Leerlingen en bewoners wisselden kennis 
en ervaringen uit over het Fort, maar ook over de exposities van het Nederlandse leger in Indië, communi-
catieapparatuur en de inrichting.  
Een bijzondere middag met bijzondere contacten en ervaringen, waarover alle betrokkenen zeer tevreden 
waren.  

  2011     totaal     2012     totaal 

  zondag week scholen 2011    zondag week scholen 2012 

januari 0  0 0  januari 0 0 0 0 
februa-
ri 0  0 0  februari 0 12 0 12 
maart 0 5 92 97  maart 0 26 0 14 
april 63 16 199 278  april 57 19 259 335 
mei 136 7 31 174  mei 85 30 25 150 
juni 68 21 0 89  juni 26 62 0 88 
juli 197 115 0 312  juli 98 41 104 243 
aug 62 76 0 138  aug 279 76 0 355 
sept 339 66 41 446  sept 369 52 0 421 
okt 150 13 0 163  okt 64 142 54 260 

nov 0 44 0 44  nov 0 10 0 10 

dec 0 0 0 0  dec 0 3 0 3 

  1015 363 363 1741     978 473 442 1891 

 

Overzicht bezoekersaantallen open dagen 2011 en 2012 
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Andere bezoekers, scholen of familiegroepen  in 2012 

 

De scoutinggroep “De Geuzen” uit Alkmaar was ook in 2012 regelma-

tig op het fort en verrichtte allerlei nuttige klussen op het fort. Dit 

wordt zeer gewaardeerd. Er werd ook assistentie bij open dagen ver-

leend.   

Met docenten van het Clusius College te Uitgeest is een afspraak ge-

maakt voor natuurbeheer en onderhoud door leerlingen van het college 

in de vorm van praktijklessen. Dit wordt door de docenten in het les-

rooster ingepland. In overleg met Landschap N-H en met het bestuur is 

afgesproken dat de militair-historische beplantingen zo goed als moge-

lijk gereconstrueerd wordt. 

Als de Clusius leerlingen op het fort zijn, wordt er een rondleiding in 

het fort voor hen verzorgd. 

Dit zal een meerjarig project worden. 

Publiciteit 

Vooraf aan iedere open zondag (laatste zondag van de maanden april-

oktober) is de lokale media geïnformeerd middels een persbe-

richt. Helaas werd niet ieder bericht opgenomen in de woensdag en 

zondagbladen. Het fortgidsje is weer bijgewerkt en er zijn flyers ge-

maakt en verspreid. De site name fortaandenham.nl  is nu in eigen-

dom en de website is geactualiseerd door te werken met Wordpress en 

wordt als communicatiemiddel samen met het emailadres  

info@fortaandenham.nl goed gebruikt.  

mailto:info@fortaandenham.nl
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Interne organisatie 

Samenstelling van de organisatie in 2012 

 

De Stichting bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers waarbinnen een be-

stuur is gekozen. 

Er zijn begin 2012 een aantal van 17 vrijwilligers waarvan sommigen 

alleen actief als expositie-houder en gebruiker en anderen alleen op de 

open zondagen en/of woensdag aanwezig.  

 

Het bestuur bestaat uit 3 personen. De voorzitter tot 18 april 2012 was 

Aschwin Westerhof, secretaris/penningmeester Fred Braaksma en alge-

meen bestuurslid Peter Lensen. Op de algemene vergadering van 18 

mei 2012 heeft  Roel Laffra, als enige, zich kandidaat gesteld als be-

stuurslid en is met algemene stemmen aangenomen. Aansluitend hier-

op besluit het bestuur om de vacante voorzitters-functie per direct door 

Roel te laten vervullen. Hiermee heeft de stichting weer het minimum 

vereiste aantal van 3 personen. 

In de loop van 2012 wordt de vrijwilligersgroep ver-

sterkt met Marijke Mareels en Simon Rodenburg. Bei-

de zijn voornamelijk actief op de woensdagen. Simon 

zal de radiocommunicatie van Jaap Fransen onder zijn 

beheer nemen en verbindingen leggen met andere for-

ten. 

 

De kantine wordt beheerd door Tineke Kee. Tineke 

doet tevens de inkopen voor de horeca. De WO-2 expo-

sitie is van Luuk Brand. Wim Bak is eigenaar/

beheerder van de expositie over het vergeten leger in 

Nederlands-Indië tussen 1945-50. Radiocommunicatie 

wordt nu door Simon bemand en het scoutingmuseum 

is van en wordt door Kees beheerd. Kees is ook rond-

leider/gids evenals Peter, Fred, Wob, Joup en Roel. De 

overige vrijwilligers zijn voornamelijk met onderhoud 

en reconstructie bezig.  
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Financiën 

Opbrengst entree pers. € 3.837   Kosten horeca inkoop € 895 

Opbrengst entree groepen € 1.173  Kosten materiaal aankopen € 4.898 

Opbrengst horecaverkoop € 870  Kosten bank € 132 

Opbrengst rente € 478  Kosten diversen € 4.572 

Opbrengst diversen € 1.955  Totale lasten 2012 € 10.498 

Totale baten 2012 € 8.313      

    Totale baten € 8.313 

    Totale lasten € 10.498 

      RESULTAAT -€ 2.185 

De financiën van 2012 zijn door de kascommissie (Cor Schoon en 

Tineke Kee) op 16 januari 2013 gecontroleerd en in orde bevonden. 

Specificatie diverse inkomsten:   Specificatie diverse uitgaven:   
Stadsherstel verf debetpost 

2011 € 691  Stadsherstel verf debetpost 2011 € 691 

verkoop compressor vessies € 150  Officiersuniform, pop en pet € 395 
donatie Fam Ijzendoorn-

Wever € 120  Sabel € 250 

donatie Fam Lensen € 100  Compressor € 129 
donatie Menno van Coe-

hoorn € 125  Electrische krabber € 117 
Boeken, gidsen, petjes, fooi-

en, div. € 769  Zaagmachine € 209 

  € 1.955  Grasmaaier € 1.200 

    BBQ € 449 

    Bosch speciaalzaag € 127 

    Bijdrage scouting NvdN € 100 

    Drukwerk en mailing, website € 230 

    Div klein aankopen, tools, benzine € 676 

        € 4.572 
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Vermogen 31-dec-11 31-dec-12

 

BedrijfsTeleRekening € 27.608 € 26.086

Verenigingspakket € 452 € 206

Kas € 49- € 223

subtotaal € 28.010

debit. € 691

Totaal € 28.701

Baten 2012 € 8.313

Kosten 2012 € 10.498-

Resultaat € 26.516 € 26.516
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Conclusies en aanbevelingen 

Entree voor bezoekers is van levensbelang voor de stichting. Andere 

inkomsten zijn er niet. Er zal gepoogd worden voor het aantrekken van 

begunstigers en sponsors. De verwachtingen zijn echter niet hoog ge-

spannen. De bezoekersaantallen blijven, ondanks een Unesco Werel-

derfgoed, achter op de verwachtingen. Ontwikkelingen in de Culturele 

Recreatie sector en wandel/fiets ontwikkelingen geven echter hoop op 

een stijgende lijn.  

 

De afgelopen twee jaar is het vermogen van de stichting afgenomen 

met ong. 2.500 per jaar. Dit is conform het besluit in de vergadering 16 

december 2011 en niet zorgelijk. De investeringen zijn voor de recon-

structies, eenmalig en niet structureel. Verwacht wordt dat dit nog 2 a 3 

jaar zal doorzetten.  

 

De reconstructies zullen doorgaan tot ziekenzaal en wachtlokaal. Daar-

na is het streven om de Communicatieruimte in de Poterne weer in ori-

ginele staat te brengen. Tevens is een project gestart voor het maken 

van ijzeren bedden (20) voor een soldatenslaapruimte. Hier is prijsop-

gave voor gedaan.  

 

Verdere aandacht in 2013 zal  het aantrekken van meer vrijwilligers 

zijn om de continuïteit van de onderhoud en herstelwerkzaamheden en 

het gidswerk niet op de schouders van enkelen te laten rusten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt door de secretaris/penningmeester Fred Braaksma 


