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Aan de leden van de Vereniging Historisch Zaandam 
 
 
Datum   15 oktober 2019 
Betreft  op zoek naar bestuursleden 
 
Zeer gewaardeerde leden, 
 
Alles zit bij onze vereniging in de stijgende lijn: het ledenaantal, de activiteiten, onze ambities, het 
enthousiasme. Alleen het bestuur is kleiner geworden; onlangs is dat van 5 naar 4 bestuursleden 
gegaan, terwijl wij juist aan een uitbreiding toe waren.  
 
Het aantal keren dat extern een beroep op onze vereniging wordt gedaan, de belangstelling voor het 
door onze vereniging uitgebrachte (eerste) magazine, de geweldige inzet van vrijwilligers in twee 
binnen onze vereniging opgerichte werkgroepen, geven aan dat in een behoefte wordt voorzien. 
 
Het is ook onvoorstelbaar dat Zaandam geen historische vereniging kende, zoals dat in de meeste 
andere wijken/dorpen van Zaanstad wel het geval was  In februari 2018 zijn wij in dat gat gesprongen. 
Oprichten is één, maar behouden en verder uitbouwen is twee. Dat laatste speelt nu. Zoals gezegd: 
onze ambities zijn groot, plannen en ideeën genoeg, maar we moeten het ook aan kunnen en waar 
kunnen maken. Daar hebben we onder meer meer bestuursleden voor nodig. 
  
Wie van u wil ons  bestuur komen versterken ? U gaat deel uitmaken van een leuke club die één keer 
in de maand bijeen komt. Dan bespreken we wat we (gaan) doen en stemmen we af wie wat doet. 
Daarbij hebben we het principe dat geen van de bestuursleden er alleen voor staat; desgewenst en 
waar nodig kan worden gerekend op steun en hulp van anderen. 
 
Wanneer u vrije tijd aan de Vereniging Historisch Zaandam wilt besteden c.q. interesse hebt tot het 
bestuur van deze vereniging toe te leden, laat het ons a.u.b. weten. Wij nodigen u dan graag uit voor 
een nader gesprek.  
 
Wat zullen wij blij zijn als onze oproep niet onbeantwoord blijft. Bij voorbaat hartelijk dank !! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging Historisch Zaandam 
 
Paul Vreeken,   Hessel Kraaij, 
Voorzitter   Secretaris 
 
 
 
 
P.S. Wilt u nadere informatie, dan kunt u daarvoor uiteraard met de voorzitter (tel. 06 51184710) of 
secretaris (tel. 06 44902601) in contact treden. 


