Voorjaarsledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed
zaterdag 9 november 2016
gebouw Mercurius
Veerdijk 32 in Wormer
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Verslag najaarsledenvergadering, 7 november 2015 in de Kooger Vermaning
1. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft het
woord aan Huibert Latenstein van de Doopsgezinde Vermaning Koog. Hij
vertelt de kleine 90 aanwezigen over de historie van deze in 1680
gebouwde kerk, en vertelt dat de Doopsgezinden vroeger een Friese,
Vlaamse en Waterlandse stroming kende.
2. Mededelingen en ingekomen stukken: Er is afbericht van fam. Schiermann,
Bob Barendse, Dick Zwart, Conny Scholtes, Corrie van Sijl, Jur Kingma,
Marijke Pette en Joop Knijnenberg.
3. Verslag 4 april 2015: er zijn geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt
vastgesteld met dank aan de opsteller.
4. Begroting 2016. Penningmeester Gerard Fokke geeft een toelichting op de
balans, de prognose eindstand 2015 en de concept begroting voor 2016.
Er is een behoorlijke toename van het eigen vermogen, we hebben een
grote buffer. Er is een vrijval van €7500,- van de St. Uitgeverij, en verder is
de subsidie van Oral History definitief overgeheveld naar het bestuur van
het Hembrug Museum. Voor 2016 krijgen we iets minder contributie
binnen – oorzaak: minder leden. Het betalingsgedrag van de leden is
gelukkig verbeterd, men betaalt vaker op tijd en er hoeven minder leden
geroyeerd te worden. Dat is een reden om uiteindelijk niet voor
automatische incasso te kiezen, mede omdat banken voor die incasso veel
geld vragen. Er zijn minder bladen nodig en dus minder drukkosten, en dat
kan de kosten nog wat verlagen. De begroting 2015 is vervangen door de
actuele cijfers in de Prognose eindstand 2015. De suggestie om een andere
bank te nemen, Triodos of ASN, wordt ter harte genomen, alleen niet voor
lopende zaken, wel m.b.t. de spaarrekening. Mogelijk heeft dit een nadelig
effect op het rendement, maar kiezen we voor het maatschappelijk belang.
De vergadering stemt hiermee in. Gezien de cijfers hoeft de contributie niet
verhoogd te worden. De vergadering stemt in met deze begroting 2016 en
het gelijk blijven van de contributie.
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5. Activiteiten. De Erfgoedmarkt in juni was geslaagd, voor de buitenactiviteit
was het jammer dat het zo koud was. De voorzitter overhandigt Ron Kiburg,
Henk Elzenga en Winnie de Wit bloemen voor hun grote inzet. Henk merkt
op dat Piet Oudega zelf zo’n grote inzet had. Zaanse Avonden: deze 3
avonden waren redelijk succesvol, het is van belang dat de vereniging dit
soort dingen blijft organiseren, in de vorm van Glaasjes Erfgoed
bijvoorbeeld. Calamiteitenpalen: De vereniging heeft samen met andere
organisaties bezwaar gemaakt tegen de plek van de calamiteitenpalen zo
pal voor het molenpanorama vanaf de Julianabrug. In december is er een
hoorzitting over. Bartelsluis: Daar komt een nieuwe brug, die te hoog dreigt
te worden. Wij hebben ons bij St. Zaan&Dijk aangesloten en onze zorg
geuit. Brug Enge- en Wijdewormer: Deze brug, dicht bij de Amerikaanse
windmolen, zou in het plan van het Hoogheemraadschap zonder bovenkant
terugkeren, maar wij maakten bezwaar: de nieuwe brug moet ook weer
dezelfde karakteristieke uitstraling hebben. Samenwerking gemeente
Zaanstad: Jan Piet Bloem vertelt dat de samenwerking vruchtbaar is. Er is
meer ruimte om panden te beschermen, hetgeen enorme winst en inzicht
oplevert. De focus ligt nu op beschrijving van ensembles en panden aan de
Westzijde 173-179 (Zaandam), en Padlaan 40-70 (Krommenie),
Noorderhoofdstraat 54, en eerder beschreven objecten zoals Zuideinde 5 in
Westzaan. De panden die op onze Meldpuntlijst staan, zullen we in het
overleg met de gemeente kritisch volgen en er acties op ondernemen.
Platform Zaanse Geschiedschrijving: 2 jaar geleden verscheen het boek
Geschiedenis van de Zaanstreek. Daarvoor was als klankbord een stichting
opgericht die ook als ontmoetingsplaats voor de Zaanse verenigingen
diende. Omdat deze functie niet verloren moet gaan en geschiedenis nooit
af is neemt Zaans Erfgoed de stichting en zijn taken over, inclusief
resterende middelen. Elk jaar wordt er minstens een keer bijeengekomen,
om verantwoording af te leggen voor het beleid en om ideeën uit te
wisselen. Vrijwilligersbuffet: Dit jaar voor de tweede maal door de PRwerkgroep voor al onze vrijwilligers georganiseerd op molen Het
Prinsenhof. Deze traditie zetten wij voort. Jaarmarkt Zaandijk: Staan we elk
jaar, dit jaar meldden zich daar wel 12 nieuwe leden aan. We stonden ook
op de Seniorenbeurs in het Zaantheater, maar daar bleken ons potentiële
nieuwe leden niet rond te lopen.
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6. Rondvraag: Pieter Bleeker vraagt aandacht voor de vernieuwing van de
brug bij Haaldersbroek, de buurt is er niet gerust op. Jan Piet Bloem: heeft
daar met Marjorie Verhoek van de gemeente overleg over, zij neemt het
bezwaar mee. Henk Bouman: Heeft zorgen over het Jacob Visterrein. Als
daar nu geen juiste beslissingen over worden genomen, zal er later over
een strategische blunder worden gesproken. Ron Sman is aanwezig en
vertelt dat er nog deze week overleg is geweest met de St. d’Oude Wolf en
St. Zaan&Dijk. Er is bij de gemeente een projectmanager op deze zaak gezet
en men houdt zich bezig met de voorbereiding van de bestemming. Voor
april moet dat zijn afgerond. Verder lopen de schattingen van de partijen
over de waarde van het terrein ver uiteen, van 3,5 miljoen tot 8 ton. Dat
moet een reëel beeld worden. Over ca. 6 weken worden erfgoedverenigingen uitgenodigd om over waarde en invulling van het terrein te praten.
Koos Kemp vraagt of de Vereniging niet op meer braderieën kan gaan staan,
in samenwerking met plaatselijke historische verenigingen. Een idee voor
de PR-werkgroep. Cor Visser noemt het verouderde ledenbestand, er
moeten nieuwe leden bij. Misschien bij middelbare scholen langsgaan? De
voorzitter: het ledenbestand gaat niet sterk achteruit, er komen ook jongeren bij. Joop Koopman stelt voor: een lespakket Erfgoed voor middelbare
scholen. Cultuurmenu Zaanstad doet dat al. Henk Bouman legt bladen bij
het ZMC. Henk vraagt suggesties voor andere plekken. Wim Visser: Het blad
Van Waterbord tot Windveer zou je kunnen heruitgeven en op scholen
behandeld. Jan Piet: het is ingescand en we gaan er mee aan de slag.
7. Voordat de vergadering wordt gesloten geeft Henk Heijnen een presentatie
over de nieuwe plek en de nieuwe opzet van het Molenmuseum op landje
De Haan op de Zaanse Schans.
Na de pauze houdt Otto Bleker een boeiend betoog over de VOC en de Zaanse
inbreng op het gebied van schepen, bemanning, chirurgijnen en voedsel. In het
tweede deel van de lezing behandelt hij kort het onderwerp van zijn boek:
Ferdinand Dejean, de VOC-chirurgijn die ook opdrachtgever van Mozart was.
Henk Elzenga bedankt de spreker, biedt hem bloemen aan en sluit de
bijeenkomst af.
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