Verslag najaars ledenvergadering, 4 november 2017 in de
Bullekerk Zaandam
1. De voorzitter opent de vergadering en meldt dat hij
inmiddels inter-voorzitter is, vanwege zijn voorzitterschap
van De Zaanse Schans.
2. Mededelingen. Afmeldingen van Jur Kingma. Ingekomen
stukken: Geen. Punt 4 in de agenda wordt gewisseld met
punt 6.
3. Verslag. Er zijn geen aanmerkingen op het verslag van de
ledenvergadering van 8 april 2017. Daarmee is het verslag
onder dankzegging vastgesteld en afgehandeld.
4. Financiën. Penningmeester Gerard Fokke licht de cijfers op
de begroting 2018 toe. De kosten voor het tijdschrift zijn
constant, echter is er wel een lichte daling van het aantal
leden, zodat er niet alleen minder bladen nodig zijn, maar er
ook minder inkomsten zijn. Maar het eigen vermogen is
gezond. In 2016 is er eenmalig geld uitgegeven aan
incidentele uitgaven m.b.t. PR-activiteiten, ook voor het nog
te verschijnen boek van Jur Kingma is geld uitgegeven. Maar
er is nog steeds een algemene reserve voor goede en
slechte tijden, en we zijn een gezonde vereniging. In het
uitgereikte overzicht is het verloop van de Voorzieningen
voor onze Prijzen, het Meldpunt en het Platform toegelicht.
Conclusie is dat de contributie nu (nog) niet verhoogd hoeft
te worden. En hierop is de begroting voor 2018 gebaseerd.
Bij acclamatie wordt deze begroting en het
contributievoorstel voor 2018 door de leden goedgekeurd.
5. De voorzitter doet verslag van activiteiten en actuele zaken:
*Het tijdschrift is, zoals altijd, mooi en interessant, en het
volgende nummer altijd al bijna vol * nieuwe activiteit
Glaasje Erfgoed maar dan lopend was succesvol, met uitleg
van deskundigen in Zaandijk; dit initiatief gaat een vervolg
krijgen in 2018; het oktober-Glaasje in Wormerveer was
interessant met Thijs de Gooijer over veel van de grote
cacaobranden door de tijden heen * volgende Glaasje zal op
18 maart in de Kooger Vermaning worden gehouden * onze
bijdrage aan een herkenbare brug in Enge Wormer lijkt te
gaan slagen, hij krijgt in ieder geval weer een ophaalfunctie

en zal als ‘landmark’ herkenbaar blijven in het landschap
*Oud-Hoorn vierde 100 jaar bij ons in de Zaanstreek, hun
leden werden rondgeleid – via boot, of te voet - door onze
leden en leden van ons bestuur, evenals door gidsen van het
Honig Breethuis; zij ontvingen een rondleiding door Hoorn als
dank * we dienden bezwaar in tegen nieuwbouw Hazepad
76e, dat tegen de Domineestuin aan zou worden gebouwd,
maar dat qua ontwerp niet aansluit bij de originele Zaanse
houtbouw daar; alleen ervaren we dat er grenzen zijn aan
wat wij wettelijk kunnen doen, de Welstandscommissie had
dit ontwerp n.l. al wel goed bevonden * bij de herinrichting
van de Westzijde werd een boom gepland voor
Rijksmonument Westzijde 38, wij ondersteunden
Bewonersvereniging Oud-West in haar bezwaar hiertegen; er
staat nog geen boom, maar we houden het in de gaten * bij
de rechtszaak tegen het uitgifte luik in De Lelie hebben we
deels gelijk gekregen voor wat de beun en de uitvoering van
het raam betreft; de eigenaar mag echter doorgaan met het
uitgeven van etenswaren hieruit; Zaans Erfgoed bestudeert
nu of dit wel strookt met het bestemmingsplan * het
fotoboekje van Chris Krijt – uitgegeven vanwege 70 jaar
Zaans Schoon – is mooi geworden, helemaal omdat broer
Wim Krijt zo’n zelfde boekje heeft * met lintjesregen kreeg
ons bestuurslid Jan Piet Bloem zeer verdiend een lintje voor
zijn jarenlange inspanningen voor Zaans Erfgoed, Zaans
Schoon en de Domineestuin – applaus van de zaal * Winnie
hield een pitch – wervend praatje - om te komen tot de
oprichting van een Historische Vereniging Zaandam, en er
zijn ca. 20 geïnteresseerden * Winnie en Jan Lapère
organiseerden samen met het Zaantheater en het
Gemeentearchief voor de 2ex de Grote Zaanse
Geschiedenisquiz, en dat was een groot succes; Zaans
Erfgoed zal in 2018 zeker weer meedoen * wij stuurden in
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart
opnieuw een brief naar de politieke partijen van Zaanstad –
zie de website * het Vrijwilligersbuffet in de Paauw was
geslaagd, mooi om de molen van nu ook binnen te kunnen
bekijken * op de stand op de Zaandijker jaarmarkt meldden

zich dit jaar 8 nieuwe leden aan * Jan Lapère laat zien hoe er
op de website archief-zaanserfgoed.nl gezocht kan worden in
alle Annos en de eerste 50 nummers van Zaans Erfgoed *
voorzitter PR-werkgroep Ank Berkhout vraagt om
versterking, want met 4 mensen is de spoeling dun; er wordt
met bloemen en chocolade afscheid genomen van Corrie de
Wit, die dit 2 jaar heeft gedaan * werkgroep Advies,
Documentatie en Meldpunt (ADM) heeft Top 10 aan panden
of ensembles die bescherming nodig hebben aan gemeente
overhandigd, daar wordt komend jaar aan gewerkt * om
meer redengevende omschrijvingen te kunnen krijgen –
nodig voor die bescherming – gaf de gemeente daarin een
cursus o.l.v. Cynthia van de Berg * Jan Leguijt is toegetreden
tot de werkgroep ADM, hij is bestuurslid van HVKZ; gezocht
wordt nog naar een vertegenwoordiger in deze werkgroep
vanuit Krommenie.
6. Bestuurszaken: Piet legt uit dat er nog geen nieuwe
voorzitter beschikbaar is en hij vraagt de leden een mandaat
om namens het bestuur de voorzitter alvast aan te stellen,
waarna de leden hier – hopelijk tijdens de volgende
ledenvergadering - mee in kunnen stemmen of deze persoon
kunnen afwijzen. Bij acclamatie gaan de leden met dit
voorstel akkoord.
7. Rondvraag: Wikje van Ritbergen vraagt het woord, en
spreekt Piet Oudega toe, beschrijft zijn enorme inzet en de
initiatieven die tijdens zijn 7 jaar durende voorzitterschap
zijn genomen om de vereniging vooruit te helpen. Dat het
bestuur als profielschets voor een nieuwe voorzitter eigenlijk
de eigenschappen van Piet had opgeschreven, laat wel zien
hoe ontzettend verwend de vereniging en zeker ook het
bestuur met Piet als voorzitter is geweest. Hierna vraagt zij
de leden of die er mee kunnen instemmen dat we Piet
Oudega een erelidmaatschap van de Vereniging Zaans
Erfgoed willen geven, en aan het applaus te horen, stemden
alle leden hiermee in. Piet bedankt alle 1000 leden hartelijk,
en zegt dat hij het niet makkelijk heeft gevonden om de
vereniging te verlaten, maar dat hij de nieuwe uitdaging, die
het voorzitterschap van de Zaanse Schans met zich
meebrengt, toch ook wel prettig vindt.

Jaap Klomp vraagt of Zaans Erfgoed de deurkalf van het
Weversend goed in de gaten wil houden; Jan Piet Bloems
uitleg dat het Historisch Genootschap Crommenie het op
zolder heeft liggen voldeed niet, want Jaap had daar onlangs
navraag gedaan, en men wist van niets. Jan Piet belooft er
achteraan te gaan. (N.B. Jan Piet Bloem heeft onmiddellijk na
de vergadering actie richting gemeente ondernomen, en om
opheldering over de plek van deze deurkalf gevraagd.)
8.

De voorzitter sluit de vergadering en geeft Ank Berkhout het
woord voor het informele deel van deze vergadering.
Na de pauze vertelt Rob van Maanen over zijn
kleurenonderzoek naar het Zaanse Groen in ‘Hoe Zaans is
Groen?’. Gevolgd door video over de kerk.

