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Het bestuur vergaderde 7 keer. 
 
Activiteiten en verhuur: 
 
Huwelijken/partnerschap     10 
Vergaderingen Dorpscontact en Westzaanse Gemeenschap 13 
Concerten en voorstellingen       5 
Diversen zoals condoleance, St. Nicolaas, borrel etc.     5 
 
 
Met ingang van 2018 kan in de gemeente Zaanstad op iedere locatie getrouwd worden. De gemeentelijke vergoeding voor huur en bijstand 
vervalt. Kandidaten dienen een “contract”met de beoogde locatie te sluiten.  
Website, tarieven en contracten zijn hierop aangepast. De begeleiding van de huwelijken vond plaats door Susan van Ammers en Hanneke 
Grabijn.  
 
In de loop van het jaar zijn in samenwerking met Ronald Willemsen van de Young Piano Masters Society de zogenaamde Banneconcerten 
georganiseerd. De pianoconcerten vinden plaats in de Reghtzaal en worden gespeeld op een “Historische Heintzman Grande Forte Piano 
Verticale”die ter beschikking is gesteld en permanent in de Reghtzaal staat.  
Na een aarzelend begin blijft het aantal bezoekers ongewijzigd. De concerten zijn van hoge kwaliteit.  
 
Tijdens de winterfair hebben vele bezoekers een rondleiding gemaakt. Vanwege de koude was het een warm onderkomen waarbij de Glühwein 
goed van pas kwam.  
 
Vrienden en donateurs.  
 
Het aantal vrienden en donateurs blijft langzaam teruglopen. Het bestuur is zich hiervan bewust en zoekt naar maatregelen om het tij te keren.  
 
Publiciteit. 
 
De website is actueel en voorzien van heel veel informatie van het wel en wee van onze stichting. Ook is er een overzichtelijk agendasysteem 
voor verhuur van ons gebouw. Men kan online een aanvraag indienen voor de huur.  
Verder heeft de Stichting rond het Sinterklaasthema de slaapkamer van de Sint opengesteld voor de allerjongsten onder ons. Hier wordt op grote 
schaal gebruik van gemaakt. Zo kunnen ook de jongste inwoners van het dorp al kennis maken met het Reghthuys.  
 
Inventaris. 
 
De inventaris is weer gecontroleerd en waar nodig vervangen of hersteld. Dit dient te allen tijde in stijl te gebeuren.  
 
Interieur.  
 
De eiken parketvloeren worden goed onderhouden zodat het er prachtig blijft uitzien na de grondige opknapbeurt in 2017.  
 
De jaarrekening is inmiddels akkoord bevonden en verstuurd naar de heer M. Haarhuis.  
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