
Verslag voorjaars ledenvergadering, 7 april 2018 in de Paaskerk Zaandam 

1. Vice-voorzitter Ron Kiburg opent de vergadering en bedankt de VEG voor 

de gastvrijheid in deze Paaskerk, waar hij in zijn jeugd kerkte en zijn vader 

diaken was. 

2. Mededelingen. Afmeldingen van Cees Kruit, Jan Jansen, Bob Barendse, 

Frans Kipp en mw. G. van Heinsbergen-Zwolsman, Ingrid Schoorl namens 

Duyvis Wiener, Wietske van Soest, Louis Groen, Jos Bezuijen, Car Husslage, 

Adriaan Krom, Gerard Blees en Piet van Nugteren. Frans Kipp heeft laten 

weten dat hij de complete jaargangen Anno 1961 en Zaans Erfgoed ter 

beschikking stelt. Men kan zich hiervoor melden. Ingekomen stukken: Geen. 

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

van 11 november 2017. Daarmee is het verslag onder dankzegging 

vastgesteld en afgehandeld. 

4. Financiën. Penningmeester Gerard Fokke licht de cijfers op de begroting 

2018 toe. Bij acclamatie wordt de jaarrekening over 2017 door de leden 

goedgekeurd, en het bestuur en de penningmeester gedechargeerd. Volgt 

nog een vraag uit de zaal of de vereniging een ANBI-status heeft: jazeker, 

het heeft een Culturele ANBI-status. Een andere vraag betreft het grote 

verschil – verlaging - t.o.v. vorig jaar in de kosten van bank en de inning van 

het lidmaatschapsgeld. De penningmeester legt uit dat de leden afgelopen 

jaar veel sneller tot betaling over gingen, waardoor de portokosten om hen 

aan te manen minder waren.  

5. Vaststelling jaarverslag 2017. De vice-voorzitter neemt het uitgebreide 

jaarverslag 2017 per pagina door. Er zijn geen aanmerkingen op en Piet 

Oudega wordt bedankt voor zijn heldere en complete verslag. Daarna volgt 

een verslag van activiteiten en actuele zaken: * De vice-voorzitter legt uit 

dat er nog geen nieuwe voorzitter beschikbaar is en spreekt de verwachting 

uit dat dit ten tijde van de najaarsvergadering wel het geval zal zijn * Het 

symposium over typisch Zaanse bouw is erbij ingeschoten en vervangen 

door een MAAK.Zaanstad-gebeuren. Dat ging voornamelijk over de 

bouwopgave van Zaanstad, veel over de kwantiteit, en het oorspronkelijke 

idee – om het over kwaliteit te hebben – viel nu buiten de boot. Nu zal er 

alsnog een symposium over typisch Zaanse bouw georganiseerd gaan 

worden * De verhuizing van Dagblad Zaanstreek naar een kleinere 

behuizing hield in dat het grootste gedeelte van het archief – ook van 

voorgangers Typhoon, Zaanlander – niet mee kon verhuizen. Winnie de Wit 



heeft een groot deel toch nog kunnen redden, en met dank aan De 

Bedrijvige Bij en de St. Zaanse Pakhuizen weten op te slaan. Bij Anneke 

Steemers in De Cacaoboom worden de stukken die in verzamelmappen 

zaten nu alsnog uitgezocht – o.a. samen met Jan Leguijt van HVKZ en Piet 

Jongert van HVW - en aan de desbetreffende Historische Verenigingen 

overhandigd * Samenwerking gemeente Zaanstad daar is werkgroep ADM 

nogal ontevreden over. Er blijken communicatieproblemen aan ten 

grondslag te liggen, en die zullen worden opgelost * Het volgende Glaasje 

Erfgoed zal een Lopend Glaasje zijn, op 10 juni, in Wormerveer: het 

Houtmuseum De Klok, wandeling door hofjes en Wilhelminapark en een 

nazit in Café Sman *  Wij stuurden in 2017 in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart opnieuw een brief naar de politieke 

partijen van Zaanstad * De werkgroep ADM heeft nu een 

vertegenwoordiger in elke (voormalige) kern.  

6. Rondvraag: Koos Kemp vraagt om betere samenwerking tussen de 

verschillende archieven (Gemeentearchief Zaanstad – GAZ – en Waterlands 

Archief), n.a.v. zijn bevindingen met de schenking van zijn eigen archief. De 

vice-voorzitter zegt dat sommige politieke partijen een Zaans Museum-

dependance in Zaandam centrum nastreven met o.a. zo’n functie. Piet 

Aafjes heeft iets dergelijks meegemaakt n.a.v. donatie van zijn E.G. van der 

Stadt- archief: het GAZ wilde knipsels al helemaal niet hebben, gooide ze 

zelfs weg. Gerard Beerman, werknemer bij het GAZ, legt uit dat een archief 

niets kan met knipsels waar geen datum en geen herkomst opstaan. Jan 

Piet Bloem meldt n.a.v. het jaarverslag 2017 dat bij Raadhuisstraat 36 

gelezen moet worden nr. 38, en bij Domineestuin 13 nr. 1-3. 

 

7. De vice-voorzitter sluit het bestuurlijke deel van de vergadering af met de 

foto waarop Karel Appel naast ds. Van Petegem staat en achter hen is op de 

witte muur de in zwarte verf geschreven tekst van Appel te zien. Vervolgens 

neemt Ank Berkhout het woord, voor het informele deel van deze ochtend. 

 

Mevrouw Lacher van de VEG vertelt enthousiast over de bouw van de 

Paaskerk en de samenwerking tussen architect K.L. Sijmons Dzn en Karel 

Appel. Er volgt een pauze. Daarna komen - over de plannen van de 

werkgroep Maritiem voor een scheepswerf op de Burcht - 

achtereenvolgens aan het woord: Vladimir Dobber, Jacob Reitsma, Piet Kleij 

en Ron Kiburg. 


