Jaarverslag 2018
van de vereniging Historisch Zaandam

Organisatie
Vereniging
De rechtspersoon Historisch Zaandam is opgericht bij notariële akte d.d. 6 maart 2018 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71079920.
De vereniging is gevestigd Galjoenstraat 24, 1503 AS Zaandam.
Bankrekening NL13 RABO 0328 9566 00.
Internet

www.historisch-zaandam.nl

E-mail

info@historisch-zaandam.nl

Facebook

https://www.facebook.com/HistorischZaandam

Twitter

https://twitter.com/HistorieZaandam

De vereniging heeft ten doel de kennis over het verleden, en het daardoor onderhouden van de belangstelling en waardering voor het heden en de toekomst, van Zaandam te bevorderen, alsmede het
beschermen van het culturele Zaandamse erfgoed.
De vereniging wil dit doel bereiken door:
• Het verzamelen, bewaren en ontsluiten van gegevens m.b.t. bestuurlijke, sociale, economische en culturele geschiedenis;
• Het organiseren van studie- en onderzoek bijeenkomsten;
• Het geven van voorlichting door middel van lezingen, film- en/of dia-fotopresentaties;
• Het beheren en up to date houden van de verenigingswebsite en sociale media;
• Het treffen van voorzieningen en het voeren van procedures voor het behoud van historische
en/of beeldbepalende panden.

Ereleden
De vereniging heeft de initiatiefneemster voor ‘Historisch Zaandam’, Winnie de Wit, in haar oprichtingsvergadering op 23 april 2018 benoemd als eerste Erelid van de vereniging.

Comité van Aanbeveling
Met droefenis hebben wij in augustus 2018 kennis genomen van het overleden van de lieve “kleidoiffie” Marie Kleij. Zij was lid van ons comité van aanbeveling sinds de oprichting van onze vereniging.
Thans maken Jeroen Olthof, Piet Oudega en Cor Visser deel uit van het Comité van Aanbeveling.

Bestuur
In de oprichtingsvergadering van 23 april 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:
Ton R. Vermij

voorzitter

Hessel Kraaij

secretaris / ledenadministratie

Nora Rodenburg

penningmeester

Ruud Meijns

lid

Paul Vreeken

lid

Astrid Plekker

lid

Op 22 mei 2018 heeft Ton R. Vermij als door de ledenvergadering gekozen voorzitter helaas moeten
vaststellen dat zijn gezondheidstoestand en actieve functie bij de Zaanse Ondernemers Sociëteit De
Corner niet te combineren waren met een actief voorzitterschap bij Historisch Zaandam. Het voorzitterschap is vanaf deze datum waargenomen door Paul Vreeken.
Het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om Paul Vreeken tot voorzitter te benoemen.
Sinds 25 juni 2018 maakt Huub van Leeuwen als aspirant-bestuurslid deel uit van de bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft in het verslagjaar 2018 totaal 8 keer vergaderd.

Activiteiten 2018
In het oprichtingsjaar 2018 is veel bereikt:
-

-

-

Sinds de oprichting heeft de vereniging een eigen website www.historisch-zaandam.nl. De website heeft nu gemiddeld zo’n 1000 bezoekers per maand.
De Facebookpagina www.facebook.com/HistorischZaandam heeft 252 volgers en wordt gemiddeld zo’n 100 keer per dag door niet-volgers bezocht. Leuk weetje: 33% van deze bezoekers is 65
jaar en ouder;
En ook op Twitter zijn we actief met het account @HistorieZaandam. Hier zijn nu 173 volgers.
Er is een al ledenbestand van 112 leden opgebouwd;
Er is een eigen huisstijl geïntroduceerd;
De vereniging heeft samen met de ondernemers ‘op de Gracht’ een tentoonstelling over de ontwikkelingen op de Gedempte Gracht vanaf 1660 tot nu georganiseerd. Dit werd gedaan door
foto’s in de etalages van de ondernemers te plaatsen en door een tentoonstelling in winkelcentrum de Rozenhof;
In de publiekshal in het stadhuis heeft de tentoonstelling ‘Veelzijdig verleden van Zaandam’
plaatsgevonden. Waar werkte men? Hoe woonde men? Wat deden de mensen in hun vrije tijd?

-

-

-

-

Tijdens de Zaanse Erfgoedmarkt organiseerde de vereniging twee keer een wandeling langs de
winkels en de foto’s op de Gedempte Gracht. Bij deze wandelingen werd Instagram gecombineerd met historische weetjes over de Gedempte Gracht.
Aandacht werd besteed aan buurtcentrum De Poelenburcht welke haar 40-jarig jubileum vierde.
We waren aanwezig op de gemeentelijk Motie-markt en kregen daar met ons voorstel het bovengrondse deel van de nieuwe afvalcontainers van graffiti werende stickers te voorzien waarop
beelden te zien zijn van het vroegere Zaanse straatbeeld de steun van alle politieke partijen;
De werkgroep Publicatie Historisch Zaandam is gestart met het vormen van een redactie commissie;
Er is een werkgroep van start gegaan die zich bezig houdt met de ontwikkeling van vastgoed en
ruimtelijke structuur in Zaandam in historisch opzicht.
Zij bewaakt het behoud van historische panden, pleinen, bruggen en objecten in Zaandam. Afhankelijk van de situatie hoeft niet in alle gevallen tegen nieuwe ingrepen te worden gestemd,
mits daarbij respectvol met de historie wordt omgegaan. Aandachtsveld zijn niet alleen de gemeentelijke plannen, maar ook de plannen van woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars,
bedrijven en particuliere eigenaren.
Er functioneert een enthousiast bestuur bestaande uit Hessel Kraaij (secretaris), Nora Rodenburg
(penningmeester), Paul Vreeken, Ruud Meijns, Astrid Plekker en Huub van Leeuwen (a.i.).

