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Planning en initiatieven voor 2019 
 

De doelstellingen van de vereniging zijn talrijk en divers, of anders geformuleerd, breed en 
uitdagend. Alles tegelijk doen zal niet gaan, we zullen stap voor stap op pad moeten gaan.  
Het aantal activiteiten en het tempo waarin gewerkt kan worden is in grote mate afhankelijke van de 
wil en beschikbaarheid van de leden om mee te willen werken. 
 
Het bestuur heeft een planning voor het verenigingsjaar 2019 opgesteld, waarvan de punten 1 t/m 6 
inmiddels zijn uitgevoerd. 
 
1. Kennismakinggesprek met wethouder monumenten en erfgoed 1e kwartaal 
 (Natasja Groothuismink) en betrokken ambtenaren 
 
2. Aanschrijven van alle leden met oproep zich als vrijwilliger  1e kwartaal 
 aan te melden voor werkgroepen en/of activiteiten 
  
3. Start van de Redactiecommissie en Werkgroep Erfgoed & Ruimte 1e kwartaal 
 ( bestaande uit bestuursleden en vrijwillige leden)  
 
4. Organiseren van rondleiding bij Stichting Albert Heijn Erfgoed  2e kwartaal 
 voor bestuursleden en vrijwilligers (op 5 april) 
 
5. Bijeenroepen van kascommissie, bestaande uit leden die zich  2e kwartaal  
 daarvoor hebben aangemeld 
 
6. Voorbereiden ledenvergadering incl. sprekers op 16 mei a.s.  1e half jaar 
 
7. Uitgeven van ons 1e blad “Historisch Zaandam”    16 mei 
 
8. Deelname aan Monet Festival met kraam op de brug   6-7 juli 
 
9. Uitbrengen boek over de Gedempte Gracht    2e half jaar 
 
10. Werven van donateurs en adverteerders    2e half jaar 
 (mede op basis van ons 1e blad “Historisch Zaandam”) 
 
11. Starten van nieuwe werkgroepen     2e half jaar 
 (bestaande uit bestuursleden en vrijwillige leden) 
 
12. Ondergrondse afvalcontainer(s) en/of electriciteitskastje(s) beplakken 2e half jaar 
 met graffiti werende stickers waarop het vroegere Zaanse straatbeeld 
 is te zien (na verkregen fiat en budget van de gemeente) 
 
13. Voorbereiden van presentatiemiddag/-avond voor leden en niet-leden 4e kwartaal 
 met als thema de ‘Zuiddijk’ i.s.m. het Gemeentearchief Zaanstad en  

De Orkaan  
 
14. Uitgeven van ons 2e blad “Historisch Zaandam”    4e kwartaal 
 
15. Voorbereiden van tentoonstelling in 2020 over de Westzijde  4e kwartaal 



 
16. Werven van (meer) leden      hele jaar 
 (via verspreiding van brochure, sociale media en publiciteit) 
 
17. Uitbrengen van digitale nieuwsbrieven (4 á 5 keer per jaar)  hele jaar 
 en bijhouden van aansprekende website van onze vereniging 
 
18. Samenwerking met Zaans Erfgoed, met name ten aanzien  hele jaar 
 van bedreigde historische panden en plekken in Zaandam 
 
19. Deelname aan activiteiten die door de gemeente of andere   hele jaar 
 organisaties worden georganiseerd en in relatie staan tot onze  
 vereniging, zoals bv. cultuurmarkt, motiemarkt, geschiedenisquiz, enz. 
 
20. Verzamelen en registreren materiaal betrekking hebbend op de  

historie van Zaandam       hele jaar 
 
21. Werven van subsidies en fondsen     hele jaar 
 
Te wijzigen en/of aan te vullen op de Algemene Ledenvergadering. 
 

 

 

 

 


