Jaarverslag 2019
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.

Leden
In het verslagjaar 2019 nam het ledenaantal toe van 113 leden op 1 januari 2019 tot 178 leden op 31
december 2019. Van deze leden zijn er 131 woonachtig in Zaandam, 27 woonachtig in de overige
deelgemeenten van Zaanstad en 19 buiten de Zaanstreek.

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
De vereniging kent een Comité van Aanbeveling bestaande uit Jeroen Olthof, Piet Oudega en Cor Visser.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie
gekozen. De overige functies binnen het bestuur worden door het bestuur verdeeld.

naam

functie

Benoemd

Aftredend

Paul Vreeken

lid / wnd. voorzitter

23-04-2018

2023

voorzitter

16-05-2019

Hessel Kraaij

secretaris / ledenadministratie

23-04-2018

2021

Nora Rodenburg

penningmeester

23-04-2018

10-05-2020

Ruud Meijns

lid

23-04-2018

2021

Astrid Plekker

lid

23-04-2018

03-07-2019

Gerard van Leeuwen

gastlidmaatschap

17-02-2020

penningmeester

10-05-2020

2024

Huub van Leeuwen

gastlidmaatschap

25-06-2018

13-01-2020

Ursulien van Berge-Bakkum

gastlidmaatschap

17-02-2020

lid

29-04-2020

gastlidmaatschap

17-02-2020

lid

29-04-2020

gastlidmaatschap

17-02-2020

lid

29-04-2020

Harry van Nek

Gonda Kreeft

Medio 2019 heeft Astrid Plekker aangegeven haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen in verband met een zware studie die zij ging volgen. Astrid blijft wel lid van de redactiecommissie.
Nora Rodenburg heeft aangegeven het bestuurslidmaatschap c.q. penningmeesterschap moeilijk nog
te kunnen combineren met haar dagelijkse werkzaamheden en zorg voor haar gezin. Zij is derhalve
tussentijds aftredend. In haar plaats stelt het bestuur voor te benoemen Gerard van Leeuwen.
Sinds 25 juni 2018 heeft Huub van Leeuwen als aspirant-bestuurslid deel uitgemaakt van de bestuursvergaderingen. Huub heeft echter aangegeven geen bestuurslidmaatschap te ambiëren en
heeft zich teruggetrokken uit het bestuur.

Na een oproep om kandidaat-bestuursleden hebben Ursulien van Berge-Bakkum, Gonda Kreeft, Gerard van Leeuwen en Harry van Nek positief gereageerd. Gerard van Leeuwen heeft inmiddels aangegeven bestuurslidmaatschap te aanvaarden en daarbij de functie van penningmeester van Nora Rodenburg over te willen nemen.
Het bestuur heeft in het verslagjaar 2019 totaal 10 keer vergaderd. De eerste helft werd er vergaderd
bij bestuurslid Astrid Plekker, vanaf september in de vaste locatie Bullekerk.

Redactiecommissie Magazine
Voor de realisering van het Magazine Historisch Zaandam is een redactiecommissie gevormd. Deze
redactiecommissie bestaat uit de volgende leden:
naam

functie

vanaf

tot

Paul Vreeken

voorzitter

23-04-2018

01-05-2020

Astrid Plekker

eindredactie

23-04-2018

Ruud Meijns

lid

23-04-2018

Gerard van Leeuwen

lid

23-04-2018

Annemieke Adema

Lid beheer mailbox

23-04-2018

Gonda Kreeft

lid

23-04-2018

31-12-2019

Het eerste nummer van het Magazine verscheen in de maand mei 2019 in een oplage van 300 exemplaren en was volledig uitverkocht. Inmiddels is een tweede druk verschenen en zijn er weer voldoende exemplaren beschikbaar!
Het tweede nummer verscheen in november 2019 in een verhoogde oplage van 500 exemplaren.
Het Magazine zal in principe twee keer per jaar verschijnen.

Werkgroep Ruimte & Erfgoed
Eind 2018 is het bestuur met een werkgroep “Historisch Erfgoed & Ruimte” gestart. Zij heeft in 2019
verder vorm gekregen als gevolg van een in februari onder de leden verspreide oproep om zich als
vrijwilliger voor bepaalde activiteiten binnen onze vereniging in te zetten. Drie leden zijn toen bereid
gevonden er aan deel te gaan nemen.
Genoemde werkgroep houdt zich bezig 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.

De werkgroep maakt zich verder sterk voor een actuele lijst van monumenten in Zaandam, het goed
onderhouden van deze panden en het regelmatig updaten van de lijst met nieuwe als beeldbepalend/karakteristiek aangemerkte panden. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:
naam

functie

vanaf

Huub van Leeuwen

voorzitter

12-12-2018

Paul Vreeken

Lid

12-12-2018

Gerard van Leeuwen

Lid

12-12-2018

Herman Aartsen

Lid

08-04-2019

Simon Greeve

Lid

08-04-2019

Jolanda Hendriks

Lid

08-04-2019

tot

31-12-2020

De werkgroep heeft het afgelopen jaar onder meer:
1. aandacht besteed aan sloop- of verbouwingsplannen van panden in Zaandam die bescherming
verdienen;
2. als klankbord gefungeerd voor de vertegenwoordiger van onze vereniging (Paul Vreeken) in de
werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt Bedreigd Erfgoed van de Vereniging Zaans Erfgoed;
3. de kerken in Zaandam, alsook de aanwezige houten bruggen (incl. onderhoudstoestand) in Zaandam geïnventariseerd;
4. vier buurtwandelingen in Zaandam gemaakt om de betreffende buurt en daarin gelegen specifieke panden te verkennen en
5. een begin gemaakt met het ontwikkelen van een “Monumentenwandeling” in Zaandam (in
groeps- of individueel verband).

Werkgroep Bullekerk
Sinds september 2019 mag de vereniging gebruik maken van de consistoriekamer van de Bullekerk.
Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur zijn hier mensen aanwezig voor inloop. De vaste groep
bestaat hier uit Hessel Kraaij, Ruud Meijns, Harry van Nek en Gonda van Beek. Van de inloop wordt
nog weinig gebruik gemaakt, maar hiervoor wordt ook nog geen promotie gemaakt.
Op deze locatie beheren en registreren wij de bibliotheek van de vereniging die inmiddels uit 487 titels bestaat. Wij zijn thans bezig met het aanleggen van een documentatiebank met knipsels uit de
Zaanse pers.
De wens om ook een eigen digitale beeldbank aan te leggen staat ook hoog op ons verlanglijstje.
Hiervoor zijn contacten gelegd met het Zijper Beeldbank Beheer Systeem (ZBBS). Hierbij is echter nog
grote behoefte aan technische ondersteuning.

Sociale Media

-

-

Sinds de oprichting heeft de vereniging een eigen website www.historisch-zaandam.nl. De website trok in dit jaar 20916 bezoekers, een gemiddelde van ruim 1700 bezoekers per maand. Totaal werd 35000 keer een webpagina bezocht.
De Facebookpagina www.facebook.com/HistorischZaandam heeft 502 volgers.
En ook op Twitter zijn we actief met het account @HistorieZaandam. Hier zijn nu 242 volgers.
Eind 2019 is ook de uitgifte van de digitale nieuwsbrief geïntensiveerd. Het beleid is er op gericht
dat elke 15e van de maand er een nieuwsbrief verschijnt met o.a. een overzicht van de publicaties op de website.

Overige Activiteiten 2019
Een greep uit de activiteiten welke wij ondernamen in 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Organisatie van een ledenmiddag met een lezing van Henk Roovers over de Bloemgracht.
Kennismakingsgesprek met wethouder Natasha Groothuismink.
Samenstelling en uitgifte van een boek over de Gedempte Gracht, uitgifte wordt verwacht in het
najaar 2020.
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een al dan niet tijdelijke eigen locatie, resulterende in
vaste plek in de Bullekerk.
Kennismakingsbezoek aan de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen.
Rondleiding in het museum van de Stichting Albert Heijn Erfgoed.
Deelname aan het Monet Festival.
Deelname aan de Vrijwilligersmarkt van Zaankanters voor Elkaar in het Zaans Museum.
Deelname aan de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz in het Zaantheater.
Deelname aan de Open Monumentendag met uitrol van de Westzijderol in De Vermaning.
Deelname aan het Open Huis in de Bullekerk.
Onderzoek naar het realisering van contactpersonen in verschillende wijken/buurten. O.a. voor
het verspreiden van het Magazine. Heeft nog geen direct resultaat opgeleverd.
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 kreeg de steun van
alle politieke partijen maar heeft nog niet tot daadwerkelijke uitvoering geleid. Project loopt nog
steeds.
Gesprek met Frans Hoving van het Gemeentearchief Zaanstad.
Deelname aan een to-do-dag van de Gemeente Zaanstad over het beheren van sociale media.
Via ons Magazine proberen we leden te inspireren de Westzijderol van nu mee te helpen tekenen. In elke uitgave werden een aantal tekeningen gepubliceerd en werd de voortgang besproken.

