
ALV Zaans Erfgoed, NH-kerk Koog a/d Zaan, 13 april 2019

Afbericht: Cees Hooijschuur, René Prins, Bob Barendse, familie Renaud, Ank Berkhout

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen.

3. Verslag 10 november 2018: geen aanmerkingen, onder dankzegging wordt het 

verslag vastgesteld.

4. Financiën: Baten en lasten. In november zag het plaatje er nog wat somber uit, want 

een tekort van €3000,-  Dat tekort is teruggelopen tot €970,- We zijn een gezonde 

vereniging. Compenseren is mogelijk tussen verschillende posten, zoals het bestuur, 

algemene middelen en PR. In 2018 liepen we redelijk in de pas, mede dankzij een 

aantrekkend aantal leden. Ieder jaar krijgen wij subsidie van de gemeente 

Wormerland, veel waardering voor die bijdrage! Balans: het bedrag van liquide 

middelen schommelt soms omdat de betalingen voor het tijdschrift soms in het jaar 

zelf, en soms het jaar daarop worden gedeclareerd. Verloop eigen middelen: voor de 

uitreiking van het boek van Jur Kingma hebben we gelden vanuit de post Platform-

bijeenkomst overgeheveld. De Zaans Erfgoedprijs viel iets duurder uit vanwege het 

bijbehorende schilderij. De Erfgoedmarkt en de commissie Advies, Documentatie en 

Meldpunt bedreigd erfgoed hebben we samengevoegd, waardoor er meer ruimte is 

om heen en weer te schuiven. Zo is ook vanuit de post Zaanwiki watvoor Jur Kingma’s

boek gehaald. Zaans Maritiem krijgt nu ook geldelijke ondersteuning. Bijeenkomst 

één over de Zaanse pophistorie, in november 2017, gaf een positief saldo.

De kascommissie: Car Husslage uit Oostknollendam verklaart dat de jaarrekening 

2018 gecontroleerd is en dat deze een getrouw beeld geeft van baten en lasten. 

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de penningmeester. De penningmeester

krijgt applaus. Ook het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

Pieter Bleeker meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie.

5. Activiteiten 2018: er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag 2018 alleen 

correctie van Haaldersbroek. Actuele zaken: er is een centrale opslagruimte 

gevonden voor de spullen van de vereniging. Er wordt gewerkt aan een prijs voor de 

Zaandijkerkerk.

De vereniging heeft haar visie gegeven op de cultuurnota en de erfgoedvisie. 

Afgelopen donderdag organiseerden wij de uitreiking van het boek van Jur Kingma, 

aan de commissaris van de koning Arthur van Dijk, samen met uitgeverij Noord-

Holland en Forbo. De Zaanse Schans houdt ons stevig bezig: wij deden een 

voordracht voor een bestuurskwaliteit in het bestuur van de stichting. Met de 

toekomstvisie Zaanse Schans hebben wij ingestemd. Wij hebben gisteren Johan 

Remkes, de mediator op de Schans, nog een brief laten sturen, dat wij graag 

betrokken willen zijn bij de bemiddelingspoging die hij onderneemt.



Het Glaasje Erfgoed in de Watertoren in Assendelft was een groot en onverwacht 

succes. De werkgroep PR heeft dringend uitbreiding nodig, aangezien wij zoveel 

organiseren.

De werkgroep Advies Documentatie en Meldpunt heeft met de gemeente gewerkt 

aan een nieuw convenant. Op de Platformbijeenkomst van 22 mei aanstaande hopen 

wij deze overeenkomst te ondertekenen. De gemeente werkt nu meer met onze lijst 

van voor te dragen monumenten. Er is al een lijst vastgesteld van panden die voor-

bescherming krijgen. Dat zijn 5 panden, waaronder het eerste wederopbouw-

monument. Werkgroep Maritiem: er is nog een locatie-onderzoek gaande voor een 

werf, helaas zit daar wat vertraging in, veroorzaakt door MaakZaanstad-Centrum 

Oost. De werkgroep voert gesprekken met de raadsfracties om hen te informeren. 

Men is ook met de gemeente aan het onderzoeken of Sail 2020 naar Zaandam 

gehaald kan worden.

Vanmiddag vindt deel 2 van de Zaanse pophistorie plaats in De Fabriek. 22 Mei is de 

jaarlijkse Platformvergadering, waarbij alle historische verenigingen en instanties 

elkaar informeren over gedane en toekomstige evenementen. Het thema dit jaar zal 

zijn Dijken, Linten en Paden, dat is de cultuurhistorische verkenning die door de 

afdeling monumenten van Zaanstad is gemaakt. 19 Mei is er een Glaasje Erfgoed in 

de Vrijmetselaarsloge in Zaandam, 16 juni is er een Lopend Glaasje Erfgoed in 

Haaldersbroek en het Kalf, 17 augustus staan wij weer op de jaarmarkt in Zaandijk en

12 september is er weer een Vrijwilligersbuffet voor alle actieve 

verenigingsvrijwilligers. 14 Oktober zal dan de vierde editie van de Grote Zaanse 

Geschiedenisquiz gespeeld worden en tot slot is er op 16 november de najaar 

ledenvergadering.

Het bestuur heeft twee nieuwe commissies ingesteld. Ten eerste de werkgroep 

Zaanwiki. De Zaanwiki deden wij samen met het Gemeentearchief Zaanstad, maar 

wij hebben afgesproken dat deze online Zaanse encyclopedie bij ons ondergebracht 

zal worden. Er moeten n.l. nodig nieuwe activiteiten plaatsvinden en er zal een 

redactie worden gevormd.  Zaanwiki-bedenker Jan Lapère doet daarmee een stapje 

terug. Op enig moment volgt een officieel overdrachtsmoment met de wethouder 

Erfgoed. Leden van deze nieuwe werkgroep zijn: Ada Hannaart, Klaas de Boer, Piet 

Oudega, Rob Lengers en Jan Lapère.

Ook is er nu een werkgroep Wederopbouwmonumenten, 20e eeuwse 

uitbreidingswijken en Kerkenvisie, bestaande uit Paul Carrée, Cees Hooijschuur en 

René Prins. Zij zijn tevens bestuurslid van de Stichting Zaans Schoon, waar zij al 

intensief met deze onderwerpen bezig waren. Het werk van Zaans Schoon bleek zo’n 

beetje dubbel werk te zijn met wat Zaans Erfgoed al doet. Daarom wil het bestuur 

van Zaans Erfgoed wil deze drie Zaans Schoon-bestuursleden dan ook voordragen als 

nieuwe bestuursleden VZE, waarmee deze onderwerpen voortaan onder de 

vereniging vallen. Cees Kruit heeft toegezegd bij deze werkgroep actief te willen 

blijven, en daarbij zullen zich ook voegen Jan Piet Bloem en Ron Kiburg. Jan Piet 



Bloem meldt dat ook Cees Kingma erbij zal worden betrokken, vanwege zijn enorme 

kennis op dit gebied. Een punt van orde wordt in gebracht door Corrie van Sijl , zij is 

verbaasd dat in de uitnodiging aan de leden er geen namen stonden van de te kiezen 

nieuwe bestuursleden. Nadat zij dit had gemeld werd het wel nog aangepast op de 

website, maar daarover had nog een nieuwsbrief moeten worden gestuurd. Dit staat 

zo in de statuten. De voorzitter trekt het zich aan dat de procedure niet goed is 

verlopen en zegt toe zich te zullen verbeteren. De voordrachten zullen in de 

toekomst duidelijker worden gecommuniceerd. Corrie van Sijl is tevreden met dit 

antwoord.

6. Nieuwe bestuursleden: er worden drie nieuwe bestuursleden voorgesteld: Ada 

Hannaart, oudgediende in erfgoedland, Mieke van Braam, beoogd penningmeester, 

en tot slot Klaas de Boer, zoon van Wim de Boer één van de oprichters van de 

Stichting Zaans Schoon. De leden worden bij acclamatie gekozen. De overige drie 

nieuwe leden komen uit de St. Zaans Schoon en dat zijn Cees Hooijschuur, Paul 

Carrée en René Prins. Ook zij worden per acclamatie benoemd. Afscheid 

bestuursleden. De aftredende bestuursleden zijn niet de minste. De voorzitter vraagt 

penningmeester Gerard Fokke naar voren te komen. Hij wordt geprezen om zijn 

duidelijke, goede financiële beleid en verslagen daarvan. Hij ontvangt applaus. Cees 

Kruit, hij heeft een architectuur verleden bij de Stichting Monumenten van Bedrijven 

en Technieken Zaanstreek, de voorloper van Zaans Industrieel Erfgoed. Hij was de 

man van de projecten binnen de vereniging zoals de Zaans Erfgoedprijs , de 

Erfgoedmarkt, de monumentenbordjes in Wormerland en het monument De Prop in 

Wormer voor Van Gelder. Ook hij krijgt applaus uit de zaal. Wikje van Ritbergen, zij 

neemt afscheid na 38 jaar actief te zijn geweest als vrijwilliger in het erfgoed. Naast 

haar secretariaatswerk is zij beeldredacteur voor het tijdschrift Zaans Erfgoed en dat 

werk blijft zij gelukkig doen vanuit ‘s Heerenberg. Een oud-collega van Wikje uit 

Lelystad noemde haar onlangs nog de beste beeldredacteur in Nederland. De 

voorzitter vraagt goedkeuring aan de vergadering om Wikje te benoemen tot erelid. 

Bij acclamatie gaat men akkoord waarna Ron Kiburg Wikje de gouden erespeld 

opspeldt.

7. Rondvraag: er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8. Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering met dank aan de mensen van de kerk voor 

hun goede zorgen.

Na de pauze geeft Jur Kingma een presentatie van zijn boek ‘Vernuftelingen en Kooplieden in

een bijzonder landschap – 450 jaar Zaanse Industrie’. Voorafgaand daaraan geeft dochter 

Vibeke Kingma er een inleiding op. En na afloop overhandigt Jur Kingma het boek aan 

wethouder Monumenten en Erfgoed, Natasja Groothuismink.


