
 

Jaarverslag St. Projector 2021 

De Stichting Projector beleefde in 2021 een tweede covid 19-jaar, waarin er vooral 
‘thuis’ gewerkt werd en samenkomsten helaas tot een vijftal beperkt bleven. Eind 
augustus kwam het bestuur, voor de eerste maal dit jaar, zelfs bijeen in de kas van 
de firma Kreuk waar het anderhalve meter afstand houden geen probleem was… 
Met het Westfries Archief en Vereniging Oud Hoorn is overleg gevoerd over 
samenwerking, met name waar het digitaliseren en beschrijven van film- en 
videobeeld betreft. 
Oudgediende Jaap Raat is na ruim 35 jaar per 1 oktober teruggetreden als 
bestuurslid, ook Klaas Lageveen legde op die datum zijn bestuursfunctie neer. 
Beiden hebben veel voor Projector gedaan, hun verdiende feestelijk afscheid is 
uitgesteld tot het voorjaar 2022.  
Eind 2021 is de St. Projector bij de Kamer van Koophandel aangemeld voor het 
verplichte UBO-register. 

financiën 
Een jaar waarin er geen of nauwelijks activiteiten kunnen plaatsvinden is niet in elk 
opzicht ongunstig voor de financiën. Omdat een deel van de apparatuur inmiddels 
was verouderd is geïnvesteerd in de aanschaf van een geavanceerde laserbeamer 
met goede geluidsapparatuur.  

Nieuwe apparatuur, 
nieuwe uitdaging! 



activiteiten werkgroep 
De  werkgroep kwamen nog op 4 dinsdagen bijeen in het Timmermansgildehuis voor 
de uitvoering van diverse projecten.  
Voor Oud-Hoorn zijn door Frans Leek oude filmbestanden van de familie Schouten 
geïnventariseerd: vele korte fragmenten, meest familiegebeurtenissen. Thuis is 
gewerkt aan het beschrijven van foto’s en dia’s. 
De drone-opnames van de werkzaamheden aan de dijkversterking van de Westfriese 
Omringdijk tussen Hoorn en Schardam 2018-2021 zijn verwerkt tot een film. 
Ook de aanleg van de stadsstranden bij de Groote Waal in Hoorn zijn in beeld 
gebracht. In het voorjaar leverden de bloeiende tulpenvelden prachtige beelden op 
waarvan een aantal in het Vierkant zijn opgenomen. 

Niedorp, vanaf  
de Westfriese 
Omringdijk: de 
tulpen brengen 
licht op donkere 
dagen! 

Op verzoek van de Hist.Ver. Cromme Leeck maakte Dick Ham een filmpje over Henk 
Sloetjes en zijn boerderij te Wognum. 

Tijdens de Najaarsstreekmiddag op 13 november in ’t Veld vond voor de eerste maal 
een filmvertoning plaats met de nieuwe apparatuur: korte films uit het archief van 
Projector uit de periode 1915-2017 en de nieuwe film over de Omringdijk en de 
dijkversterking Hoorn-Schardam. De beamer doet het veel beter in niet-verduisterde 
ruimtes en het geluid was van prima kwaliteit. 

Voor Creatief Westfries werd ten behoeve van hun ‘afsluitingsavond’ in november 
een compilatie van film-  en geluidsbestanden gemaakt waarop Westfries wordt 
gesproken. De uitreiking van de Jan Pannekeetprijs aan Henk Kok werd door 
Projector vastgelegd. 



Stan Nuveen heeft zich o.a. beziggehouden met het updaten van de gegevens voor 
de website. 
drone 
Vooruitlopend op de nieuwe 
regels voor het gebruik van 
een drone in 2023 heeft Kees 
Kreuk na zijn vlieglessen het 
verplichte vliegcertificaat 
(theorie en vaardigheid) van 
het RDW behaald, waarmee 
hij nu een gecertificeerde 
drone-piloot is! Joke Terra 
heeft eveneens een aantal 
vlieglessen gehad, dus de 
opvolging van Dick Ham (op 
dit gebied) is daarmee 
veiliggesteld. 

‘Droogoefenen’ met de drone in de 
koude kas door Kees Kreuk en Joke 
Terra 

aanwinsten 2021 
Het in ontvangst nemen en verwerken van aanwinsten lag ook in 2021 vrijwel stil, 
maar van de heer Henk Jacobsz. uit Alkmaar ontving Projector nogmaals een mooie 
aanwinst: een aantal goed gedocumenteerde filmpjes.  
Een flinke collectie gedigitaliseerde molenfoto’s, merendeels nog zonder 
beschrijving, is overgedragen aan de zorg van de St. Westfriese Molens, net als 
enkele filmpjes over molens. 



Hoorn, Westerdijk, dijkversterking en aanleg stadsstrand, maart 2021 


