Verslag najaarsledenvergadering, 8 november 2014 in de Oostzijderkerk in
Zaandam
1. De voorzitter opent de vergadering, met dank aan de beheerders van de
Oostzijderkerk voor de gastvrijheid. Hij verwelkomt de aanwezige 110
leden en niet-leden en kondigt aan dat na de pauze meer zal worden
verteld over de kerk en zijn historie.
2. Mededelingen en ingekomen stukken: Er is afbericht van de heren
Barendse en Groen en van het bestuurslid Winnie de Wit wegens ziekte.
De voorzitter meldt dat het gebruikelijke punt ‘actualiteiten’ vanaf heden
niet meer wordt geagendeerd. De vereniging heeft nu voor het eerst een
inhoudelijk jaarverslag opgesteld. Het staat in een internet-format op de
website. Wie er een print van wil ontvangen kan dat melden bij het
secretariaat. Voortaan zal het verslag bij de voorjaarsvergadering
beschikbaar zijn. Samen met de regelmatig onderhouden website en de
nieuwsbrieven geeft dat veel informatie over de activiteiten van de
vereniging.
De voorzitter wijst nog wel specifiek op de overeenkomst die met de
gemeente is gesloten om de aanwijzing van te beschermen panden beter
te stroomlijnen. Er is een rolverdeling tussen gemeente en vereniging
afgesproken. Daarmee neemt de vereniging een verantwoordelijkheid op
zich, maar daar staat tegenover dat de gemeente ook haar deel van het
werk belooft te doen. Dit eerste jaar geldt als proef.
Voor 2015 kondigt de voorzitter speciale aandacht aan voor het
Europees jaar van het industrieel erfgoed, de erfgoedmarkt 2015 in de
Stoomhal op 13 juni (met mogelijk ook ruimte voor water-gerelateerde
activiteit) en de uitreiking van de eerste Zaans Erfgoed Architectuurprijs
in de najaarsvergadering.
Hij wijst de leden op de speciale najaarsactie en de mogelijkheid
geschenkabonnementen weg te geven. Tot slot roept hij
geinteresseerden op om aan te geven of zij met Erik Schaap, Bas
Husslage en de Monetstichting willen meedenken over een Zaandamse
Historische vereniging, in welke vorm dan ook.
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3. Verslag 12 april 2014: er zijn geen opmerkingen of vragen. Het verslag
wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller, Winnie de Wit.
4. Begroting 2015. Penningmeester Gerard Fokke geeft een toelichting op
de ontwerp begroting. Hij wijst speciaal op de lagere raming van de
inkomsten uit contributies. Een aantal opzeggingen leidt hiertoe. Ook
geeft hij aan dat de wijze waarop de leden wordt gevraagd hun bijdrage
over te maken dit jaar tot erg veel extra werk heeft geleid, omdat ruim
een derde van de leden niet op het eerste verzoek reageerde en een
aantal ook niet op het tweede. Er zal daarom bij het betaalverzoek voor
2015 worden gevraagd om met automatische incasso in te stemmen.
Voor het overige zijn bedragen in de begroting aangepast aan de
ervaringen van 2014. Er resulteert een sluitende begroting. De vereniging
beschikt nog over reserves. Daarbij wordt het eerdere voorstel
gehandhaafd om het voor een museumhaven gereserveerde bedrag over
te brengen naar de algemene reserve. Het bestuur stelt voor de
contributie ongewijzigd te laten, in te stemmen met de ontwerp
begroting en in te stemmen met het opheffen van de reserve
Museumhaven. De vergadering betuigt bij acclamatie haar instemming.
Daarmee is de begroting 2015 vastgesteld.
5. Bestuursmutaties. Conny Scholtes en de voorzitter, Piet Oudega, zijn
statutair aftredend. De laatste is herbenoembaar. Als nieuw bestuurslid
wordt Ron Kiburg voorgesteld. De vergadering stemt bij acclamatie in
met de herbenoeming van de voorzitter en met de benoeming van Ron
Kiburg. De voorzitter feliciteert Ron Kiburg met zijn benoeming. Hij dankt
Conny voor haar tien jaar inzet voor de vereniging. Zo heeft zij
bijvoorbeeld de twee eerdere erfgoedmarkten georganiseerd, veel
artikelen geschreven voor Zaans Erfgoed en heeft zij veel energie
besteed aan het project Oral History Hembrug. Haar vertrek als
bestuurslid betekent hopelijk niet het einde van haar inzet. De voorzitter
overhandigt Ron en Conny een boeket bloemen.

2

6. Rondvraag: Pieter Bleeker vraagt of de datum van de Erfgoedmarkt, 13
juni, onwrikbaar vast staat. Het is zo dicht tegen de zomervakantie aan,
dat velen met vakantie zullen zijn. De voorzitter geeft aan dat de datum
voor 2015 inderdaad vast staat en de accommodatie is gehuurd. Omdat
een deel van de activiteiten buiten zal gebeuren is een datum
noodzakelijk met een goede kans op droog weer. Juni is daarvoor de
maand. Voor een volgende keer zal dit nog eens worden overwogen.
7. De vergadering wordt gesloten.
Henk Elzenga leidt daarna de sprekers in.
Allereerst is het woord aan Rob Veenman, hoogheemraad van NoordHollands Noorderkwartier, die vanaf 4000 jaar voor Christus de geschiedenis
van de dam in de Zaan en het ontstaan van de sluizen uit de doeken doet.
Na de pauze is eerst het woord aan Wim Dorenbos, die namens de stichting
Beheer Oostzijderkerk Zaandam ingaat op de geschiedenis van de
Oostzijderkerk, vanaf de bouw van de eerste houten kapel in 1411. Hij
onthult een portret van Bartel Jacobsz., na zijn overgang naar het
protestantisme in 1566 de eerste predikant in deze kerk, dat recent weer in
de kerk is gevonden en is gerestaureerd. Aanleiding daarvoor was een
artikel in Zaans Erfgoed, waarin werd gemeld dat een dergelijk portret
moest bestaan. Ook wijst hij op de zojuist herstelde windvoorziening van
het orgel. De voordracht wordt besloten met kort orgelspel.
Daarna vervolgt Rob Veenman zijn voordracht, nu met de geschiedenis van
ontstaan en bouw van de Wilhelminasluis. Klazien Hartog, hoofdingeland
van Noord-Hollands Noorderkwartier, vervolgt met de aanleiding tot en de
uitvoering van de verbouwingsplannen voor de sluis. Daarbij vertoont zij
een Polygoonfilmpje uit de jaren vijftig, waarin de gemeente Zaandam laat
zien waarom de verkeerssituatie te land rond de sluis moest veranderen. Nu
is de verkeerssituatie te water aanleiding voor de verbreding, verlenging en
verdieping van de sluis.
Henk Elzenga bedankt de inleiders voor hun bijdragen en nodigt de
voorzitter uit deze dank met aanbieding van bloemen en wijn te
onderstrepen.
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