
*) Het Jaarverslag is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 4 maart 2014. De jaarrekening2013  
en de balans per 31 december 2013 zijn volgens de regels gecontroleerd; aan de penningmeester is na 
de controle decharge verleend. 

 

JAARVERSLAG 2013*) 
Bestuurssamenstelling 
Per 1-1-2013 bestond het bestuur van de SMAT uit de volgende leden: 
 
    functie      Datum van aftreden   Afgevaardigd door 
 
B.M. Hordijk   voorzitter  1-1-2015 
G.J. van Vonderen  secretaris  1-1-2015 
J.W. Harting   penningmeester 1-1-2017 
M.C.W. Petersen     1-1-2016   NJU 
M.L. van Vonderen-   lid   1-1-2015 
van Staveren 
 
 
Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2013 vier keer vergaderd. 
15-01-2013  in Riethoven 
11-02-2013 in Zeist 
19-03-2013  in Zeist 
15-07-2013  in Zeist 
 
Ontwikkelingen en activiteiten 2013 
Per 1-1-2013 is er een einde gekomen aan een periode van ruim 50 jaar waarin de SMAT 
collectie zichtbaar was in het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum te Schoonhoven. De 
afronding van de ontvlechting van onze collectie en die van het tegenwoordige 
Zilvermuseum ging bij de bestuursleden gepaard met het trieste gevoel dat er geen 
gelegenheid meer is om in het museum kennis te nemen van een belangrijk stuk nationaal 
erfgoed. Exposeren is wel de opdracht van de SMAT en daarom zijn in de loop van 2013 
stappen gezet om in samenwerking met de Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk 
via de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland zo spoedig mogelijk een nieuwe 
geschikte locatie te vinden waarin op een eigentijdse manier ook onze collectie aan het 
publiek getoond kan worden. 
Het merendeel van de collectie is in opslag gegaan. Wat niet museabel was is met in 
achtneming van LAMO richtlijnen op 3 maart in veiling gebracht. De kosten van de 
ontvlechting en de veiling konden betaald worden door een bijdrage van de Vereniging 
Vrienden van de SMAT alsmede uit de opbrengst van de veiling. 
Dankzij niet aflatende inspanningen van Michiel van Hees en vrijwilligers, met name de 
horlogewerkgroep, is onze collectie nu volledig geregistreerd. Onze penningmeester, Hans 
Harting, heeft de controle op de registratie uitgevoerd. De volgende stap wordt de 
digitalisering van de registratie, zodat geïnteresseerden op zijn minst via het World Wide 
Web toegang hebben tot onze collectie. Dit is inmiddels al gebeurd voor de elektrische 
klokken, zie de website www.electricclockarchive.org. 
Het bestuur onderhoudt contacten met andere musea zoals Speelklok, MNU en Leeuwarden 
over bruikleen van stukken uit de SMAT collectie, zowel voor een kortere periode ten 
behoeve van thematische tentoonstellingen als voor langduriger expositie waardoor 
topstukken toch ook nog live te bewonderen zijn. 

http://www.electricclockarchive.org/



