Verslag najaars ledenvergadering, 9 november 2013 in het gebouw van het
Apostolisch Genootschap, Oostzijde 82, Zaandam
1. De voorzitter opent de vergadering, met dank het Apostolisch Genootschap.
2. Mededelingen en ingekomen stukken: De voorzitter memoreert het feit dat
er een nieuw logo is, met dank aan Jan Schoen, waarin beide 'poten' van de
vereniging even zichtbaar zijn: 1 Zaans huisje en 1 schoorsteen. Hij roept
mensen op hun e-mailadres achter te laten, zodat de communicatie richting
leden wat sneller wordt. Er is een afbericht van Linette Pielkenrood.
Bestuursaangelegenheden: penningmeester houdt er in 2014 mee op, er is
een nieuwe penningmeester nodig. Ledenaantal is een zorgenpunt, heeft
alles met de economische crises te maken. Via de website komen gelukkig
nieuwe leden binnen. Er zijn felicitaties voor Wikje van Ritbergen vanwege
haar lintje, en bloemen voor Winnie de Wit vanwege haar inspanningen
voor de vereniging.
3. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
4. Financiën: Het voorstel voor de begroting 2013, moet natuurlijk 2014 zijn.
Penningmeester Jos Bezuijen: in 2013 is er een kleine winst (€100,-); o.a.
omdat de kosten van het blad omlaag zijn gegaan; rente gaat achteruit; we
hebben minder leden, en leden betalen over het algemeen ook minder.
Voorheen waren er meer leden die meer betaalden dan de
lidmaatschapskosten. Schatting is dat er €1400,- over is, daarbij komt een
bedrag van €5400,- retour is verkregen vanwege de lagere kosten van het
boek Geschiedenis van de Zaanstreek. We hebben kosten gemaakt voor het
logo en drukwerk €3000,-; we komen waarschijnlijk €1000,- tekort voor het
monument De Prop. Totaal over 2013 is er een winst van €2800,-, schatting
voor 2014 is een winst van €2100,-.De contributie blijft voor 2014
€22,50. Er staat al lange tijd een groot bedrag gereserveerd voor de
Museumhaven. Fijn om met dit positieve bedrag mijn taak over te dragen
aan mijn opvolger. De begroting voor 2014 is hiermee vastgesteld. Corrie
van Sijl memoreert dat het lager uitvallen van de kosten voor het blad te
wijten zijn aan het feit dat Jan Pieter Woudt als eindredacteur is
weggevallen, en dat dit een heel triest feit is.
5. Activiteiten vereniging: Het Van Gelder Monument (De Prop) is op 11
september onthuld en het beheer is overgedragen aan de gemeente
Wormerland. Het financiële plaatje is rond. Zaandijker Kerk: Stadsherstel
heeft plannen voor woningen in de kerk, ontworpen door Nunc architecten,

met behoud van de binnenruimte van de kerk. In het volgende nummer van
het blad staat daar een artikel over. Jan Piet Bloem zit namens de VZE in
de Historische Advies Commissie Zaanse Schans: Er wordt gewerkt aan
herinrichting van het Jaap Schipperplein. Pakhuizen: Er is weer een
toekomst voor Maas, Schepel, Waal en Wormerveer, er zijn contracten
getekend met ADM Cocoa en Vanillia en de Stichting Zaanse
Pakhuizen. Gemeenteraadsverkiezingen: We hebben een brief gestuurd
naar de politieke partijen in Zaanstad met een pleidooi om daar goede
aandacht aan het belang van monumenten te besteden. Er is in het college
veel aandacht voor monumenten, maar in de Monumenten Commissie en
met name de ambtelijke ondersteuning daarvan gebeurt eigenlijk te weinig.
Binnenkort komt er een gesprek met de verantwoordelijke wethouder
Jeroen Olthof hierover. Er komt een nieuwe commissie, Adviescommissie
Welstand en Monumenten Zaanstad, waarvoor wij twee mensen hebben
voorgedragen. Linette Pielkenrood en als vervanger Klazien Hartog. We
hopen dat deze commissie effectiever zal zijn richting het beleid van de
gemeente.
Onze Werkgroepen. Oral History: Is een mooi initiatief, dat de geschiedenis
van het Hembrugterrein vastlegt in gefilmde interviews. Er is een subsidie
verkregen van de gemeente Zaanstad om een aantal pilots te maken. Conny
Scholtes houdt zich hiermee bezig. PR-commissie: is buitengewoon actief
organiseert o.m. de ledenvergaderingen, alsmede het Glaasje Erfgoed. Een
indrukwekkende start van deze reeks was er in oktober met de voorzitter
van Monumenten Spreken. Website: We hebben een nieuwe website,
naast de buitengewoon gedegen en interessante inhoudelijke website van
Cees Kingma. Om het werk van de vereniging uit te dragen is door Jan
Lapère de nieuwe website zaanserfgoed.nl gemaakt. Met nieuws uit onze
vereniging en ander erfgoednieuws. Via Facebook en Twitter proberen we
mensen te bereiken die we voorheen niet konden bereiken.
Aanmeldfolder: Er komt een nieuwe aanmeldfolder, met een frisser
uiterlijk en het juiste lidmaatschapsbedrag erop. Werkgroep bedreigde
panden: Is een buitengewoon actieve werkgroep, hebben een stuk of 20
panden in o.a. Krommenie, Wormerveer en Zaandam voor bescherming
voorgedragen. Veel werk is gestoken in een beschrijving van het
Zuiderkerkhofje in Koog a/d Zaan en gewerkt word aan een beschrijving
van een luchthuis in Zaandam. Bewoners van de Herengracht in Zaandam,
waar rioleringswerkzaamheden gaan plaatsvinden, krijgen van deze

werkgroep ondersteuning. Blad Zaans Erfgoed: Het nieuwe nummer ligt
voor de Kerst in de brievenbus, leden die naar het buitenland verhuizen,
kunnen zich abonneren op een digitaal exemplaar. Familie ver weg kan
door leden een geschenkabonnement worden geven. Inhoude van een
geschenkabonnementen: ontvangers krijgen 6 bladen, de laatste van
afgelopen jaar en de vier van komend jaar, de gever krijgt een
cadeautje. Expositie Postief Beeld in het Zaans Museum: Een activiteit van
ons lid Jur Kingma, rond de foto's van Peter Marcuse, en zeer de moeite van
het bekijken waard. Als dank voor de inspanningen die wij als vereniging
hiervoor hebben gedaan, wil fotograaf Peter Marcuse een aantal van onze
leden een foto-workshop aanbieden en hij wil een rondleiding organiseren
langs zijn werk in het museum. Hier komen wij via de website nog op terug.
Oproep vrijwilligers: heeft u zin om ons te ondersteunen - vooral de PRwerkgroep zit te springen om mensen die mee willen helpen met
organiseren.
6. Uitreiking Zaans Erfgoedprijs 2013: Voorzitter Peter Roos doet allereerst
een oproep aan de vereniging zich actiever inzetten om tot nominaties te
komen. Winnaar is de Stichting Monet in Zaandam. Citaten uit het
juryrapport: Monet is duidelijk op de kaart van Zaandam gezet. De Stichting
brengt meer kleur in de bebouwde omgeving, zoals de blauwe kleur op het
Blauwe Huis terugbrengen en met de Monet-tuin op de Zuiddijk.
Penningmeester Gert Schouten van de Stichting toont zich blij met deze
belangrijke prijs van ‘kenners, die weten waar ze het over hebben’.
7. Rondvraag: Geen en sluiting bestuurlijk deel van de vergadering.
Henk Elzenga van de PR-commissie neemt hierna de presentatie over.

Er volgen drie interessante lezingen: Cees Kruit vertelt over lange traject om
monument De Prop gerealiseerd te krijgen; Herbert Nouwens laat een film
zien over het maken van De Prop zelf en Jur Kingma vertelt over de
geschiedenis van Van Gelder Papier.

Na afloop heeft Gerard Fokke zich gemeld als nieuwe penningmeester.

