
Verslag voorjaars ledenvergadering, 8 april 2017 in de RK kerk Onze Lieve Vrouw 

in Wormerveer 

1. De voorzitter opent de vergadering, met dank aan het bestuur van de kerk. 

2. Mededelingen. Afmeldingen van Hans Buntsma, Jaap Klomp, Jan Jansen, 

Corrie van Sijl en van het bestuur Cees Kruit en Gerard Fokke (de laatste 

wegens ziekte). De voorzitter memoreert het verschijnen van het 

fotoboekje van de ‘romantische loodgieter’ Chris Krijt t.g.v. het 70 jarig 

bestaan van St. Zaans Schoon. Hij vraagt ook aandacht voor 2 schilderijen 

uit het Zaans Museum, waarvan het bij nr. 1 de vraag is welke plek daar 

afgebeeld is, en bij nr. 2 wie er meer weet over de schilder ervan, Wijnand 

Takkenberg. Ze zullen op onze website geplaatst worden. Bij de 

bestuursmededelingen meldt voorzitter Piet Oudega dat hij per 1 

september 2017 benoemd zal worden tot voorzitter van de St. Zaanse 

Schans, en dat hij daarmee zijn voorzitterschap van zowel Zaans Erfgoed als 

Zaans Schoon zal moeten neerleggen. Ingekomen stukken: Geen. 

3. Verslag. Er zijn geen aanmerkingen op het verslag van de ledenvergadering 

van 12 november 2016. Daarmee werd het verslag onder dankzegging 

vastgesteld en afgehandeld.  

4. Financiën. Penningmeester Gerard Fokke was helaas wegens ziekte afwezig, 

kascommissielid Car Husslage lichtte daarom de cijfers toe: 2016 ziet er 

enigszins somber uit, met een tekort van ruim €4000,-. Dit wordt 

veroorzaakt door de aanschaf van o.a. foldermateriaal, een headset,  

visitekaartjes en CD’s voor nieuwe leden. Vorig jaar was er een batig saldo 

van €2700 en kregen we subsidiegelden terug, afgelopen jaar hebben we 

dus iets van onze eigen reserve aangesproken. Op de vraag waarom de 

porto- en bankkosten zo hoog waren, legde Wikje uit dat we daar niet 

onderuit komen; er worden afschriften per post verstuurd, en dat kost veel 

geld. Als leden hun mailadressen geven, kunnen we de jaarlijkse 

lidmaatschapsnota’s per mail toesturen. Is er ook een reservering voor 

giften, vroeg Theo Hallingse zich af. De voorzitter meldt dat we daar geen 

middelen voor hebben, en dat de blusbootgift eenmalig was, vanwege de 

teruggegeven subsidie. Er kwam nog een vraag of er niet kon worden 

overgegaan tot automatische incasso. Ook daar zijn kosten aan verbonden, 

zegt de voorzitter, en er wordt verwacht dat de opbrengst lager zal 

uitvallen. 

Volgde het verslag van de kascommissie – bestaande uit de heren Jos 



Bezuijen en Car Husslage - die luidt dat de jaarrekening 2016 een getrouw 

beeld geeft van wat er in de boeken staat en dat de penningmeester en het 

bestuur kunnen worden gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De leden 

stemden in met applaus. Als nieuw lid van de kascommissie meldde zich 

Paul Carree, als vervanger van Car Husslage. 

5. Verslag activiteiten en actuele zaken. Complimenten van de voorzitter over 

het laatste nummer van het tijdschrift: weer interessant en divers. Leuk dat 

er dit keer veel over Zaandam in stond. Eveneens complimenten voor het 

Glaasje Erfgoed van 19 maart over de Zaanse Schans met een zeer 

interessante terugblik over het ontstaan ervan door Henk Bouman, en de 

visie op de toekomst door wethouder Dick Emmer. Aandacht voor het 11 

juni te houden lopende Glaasje Erfgoed langs panden in Zaandijk, met Bart 

Nieuwenhuis en Frans Wytema als sprekers. De uitreiking van de 

Architectuurprijs zou 18 mei plaatsvinden tijdens een symposium over hoe 

verder ‘Zaans te bouwen’ buiten het Inverdan gebied, maar deze 

bijeenkomst is uitgesteld tot na de zomer. De nieuwe brug bij 

Haaldersbroek: dat is een taai project, maar er is nu een klankbordgroep 

ingesteld waar ook een vertegenwoordiging van Zaans Erfgoed aan 

deelneemt. Het Hoogheemraadschap had voor de brug tussen de Enge- en 

Wijdewormer een vaste, lage brug in gedachten. Onze zienswijze dat er een 

zelfde, beeldbepalende ophaalbrug terug zou moeten komen als de huidige 

heeft het Hoogheemraadschap doen besluiten a.d.h.v. participatie van 

belanghebbenden dat nog eens nader te bestuderen. Er zijn bijeenkomsten 

gepland. De gemeente Zaanstad heeft 15 nieuwe monumenten 

aangewezen. Niet al deze panden stonden op onze lijst, maar we zijn er wel 

blij mee. Voor de overige panden die nog wel op onze lijst staan blijven we 

ons best doen, i.s.m. de gemeente. Dick Zwart meldt dat de Oude 

Begraafplaats Wormerveer als nr. 16 erbij is gekomen, en daar is 

Wormerveer erg content mee. De Vereniging Oud Hoorn bestaat 100 jaar 

en viert dat op 24 juni a.s. in de Zaanstreek. Wie mee wil helpen de ruim 

100 feestviernde leden rond te leiden: graag! De Zaandijkerkerk gaat per 1 

mei opengesteld worden: ook al wonen er dan mensen in, het blijft 

openbare ruimte, en een bezoekje waard. Dankzij dit herstel is er ook een 

ontwerp bestemmingsplan voor de omgeving gekomen, met inbreng van 

o.a. ons bestuurslid Jan Piet Bloem. Daarbij is aandacht voor oude 

structuren en het gebied zal mooi aansluiten bij de Domineestuin. De 

handhaving op de Zaanse Schans, gaat nu de goede kant op, omdat de 



gemeente Zaanstad beter is gaan handhaven, maar ondernemer/huurders 

kunnen altijd weer in beroep gaan tegen opgelegde maatregelen, waardoor 

het geheel alsnog erg traag verloopt.  

6. Rondvraag: Klaas Waal – voorzitter van de St. Boerensluis Oostknollendam - 

heeft een vraag over de Bartelsluis. Gaat deze sluis weer open? Jan Piet 

Bloem heeft daar niets over vernomen, maar weet er ook het fijne niet van. 

De activiteiten liggen op dit moment in ieder geval stil.  

7. Voordat de vergadering gesloten werd, kreeg voorzitter Piet Oudega 

bloemen overhandigd, omdat dit toch echt de laatste keer was dat hij de 

ledenvergadering als voorzitter leidde. De voorzitter sloot daarna de 

vergadering. 

 

Na de pauze volgt de lezing van Pieter Gravesteijn over de geschiedenis van 

deze RK kerk, vanaf het allereerste begin alsmede over de bouwhistorische 

kenmerken van dit markante gebouw. Conclusie: het gebouw verdient de 

monumentenstatus! 


