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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk. 
Een jaar waarin wij ons 10- jarig bestaan vierde en het jaar waarin 
Pascal Malingré afscheid nam als penningmeester van onze vereniging. 
Een compleet nieuw bestuur trad aan. 
Tevens een jaar waarin jubileum activiteiten plaats vonden. 
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier, 
Sita Brinkkemper, secretaris, maart 2019 
 
1. Bestuur 
In het bestuur waren de volgende personen actief: 
Ria Koopman, voorzitter (2016, vanaf 2018 voorzitter) 
Sita Brinkkemper, secretaris, (2018) 
Johannes van der Laan, penningmeester (2018) 
Pascale Malingré, penningmeester (2011-2018), 
Anneke Steemers, algemeen lid (2007), 
Jan Duijvis, algemeen lid (2009), 
Johan Kruiver, algemeen lid (2011), 
Diana van den Berg, algemeen lid (2010) 
Jan Leguijt, algemeen lid (2017). 
Geen bestuurslid maar wel aanwezig bij de vergaderingen was: 
Ad van den Berg, webmaster (2009) 
 
De taken in 2018 waren als volgt verdeeld: 
Ria Koopman: voorzitter, voorbereiding excursie, contacten met andere 
verenigingen en voorbereiding vergaderingen. 
Johannes van der Laan: penningmeester. 
Sita Brinkkemper: secretaris, voorbereiding excursie. 
Anneke Steemers: algemeen bestuur, P.R. waaronder het schrijven 
namens de vereniging van de artikelen voor 'Rondje Koog', 
postbezorging, medewerker voorbereiding jubileumjaar, organisatie 
excursies. 



Diana van de Berg: algemeen bestuur, auteur nieuwsbrief, 
vertegenwoordiger van de vereniging bij de Stichting 
Beeldentuin,ondersteuner bij de financiële verantwoording en opstellen 
jaarstukken. 
Jan Duijvis: algemeen bestuur, vertegenwoordiger bij het comité 4 en 5 
mei. 
Johan Kruiver: algemeen bestuurslid, P.R., schrijver van het magazine 
“De Ouwe weg” voor het jubileumjaar, lezingen. 
Jan Leguijt: algemeen bestuur, ledenadministratie, archief, 
postbezorging. 
Ad van den Berg: websitebeheer, verzorgen van de social media, 
fotografie,digitalisering foto's en dia's. 
Pascale Malingré: penningmeester. 
Johan van Vliet: Instagram 
 
2. Groei ledenaantal 
We begonnen 2018 met 316 leden. Er kwamen 44 leden bij, maar door 
opzeggingen,overlijden of niet betaalde contributie kwam het ledenaantal 
op 31 december 2018 met 19 leden erbij op 335 leden. 
 
3. Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde in totaal 10 maal in de Chocolaterie De 
Cacaoboom. 
Zaken die elke vergadering aan de orde kwamen waren: 
-P.R./communicatie, 
-activiteiten, 
-secretariaat, 
-commissies, 
-lopende en/of nieuwe projecten, 
-financiën. 
 
4. De Algemene Ledenvergaderingen 
1e Algemene Ledenvergadering 15 april 2018 
Met een opkomst van 40 leden werd de eerste ledenvergadering van 
2018 gehouden in de Koger Vermaning. 
 Aan de orde kwamen: 
-de notulen van de vorige vergadering, 
-het secretarieel jaarverslag 2017, 
-de jaarrekening en het financieel verslag over 2017. 
Bestuurswisseling: 
Na het aftreden van Evelien Boekhoorn – Koning bij de 
najaarsvergadering van 2017 was er geen officiële voorzitter meer. 



Secretaris Ria Koopman had binnen het bestuur aangegeven bij het 
vinden van een nieuwe secretaris de functie van voorzitter wel te willen 
vervullen. 
De secretaris werd gevonden in de persoon van Sita Brinkkemper 
waardoor Ria tot voorzitter en Sita tot secretaris benoemd werden door 
de aanwezige leden op de ledenvergadering . 
De penningmeester Pascal Malingré legde haar werkzaamheden neer 
en werd hartelijk bedankt voor haar inzet (7 jaar!) voor de vereniging. 
De leden gingen akkoord met de voorgedragen opvolger, Johannes van 
der Laan, de nieuwe penningmeester. 
Het bestuur en de leden waren bijzonder blij dat de functies van het 
dagelijks bestuur op vlotte wijze zijn ingevuld en heetten de 
nieuwkomers van harte welkom. 
Na de pauze met een hapje en een drankje werd er gekeken naar een 
mooie,nostalgische film over de Zaanstreek, die veel herkenning opriep. 
 
2e algemene ledenvergadering 14 oktober 2018 
Er waren ongeveer 72 leden aanwezig, een grote opkomst in de 
Vermaning. 
Aan de orde kwamen: 
-de notulen van de 1e algemene ledenvergadering van 15 april 2017 
-het vaststellen van de begroting 2019-03-06 
-vooruitblik op 2018/2019 
-inloopmiddag op 25 november over Tate & Lyle 
-project Papier + expo + magazine 
Na de pauze reikten Ria Koopman en Johan Kruiver het eerste 
exemplaar van het nieuwe magazine” de Ouwe Weg” uit  aan Nel 
Keuter- Visser, ons oudste lid, uit Koog aan de Zaan en haar hele leven 
woonachtig op “De Ouwe Weg”. 
 
Johan werd voor zijn werk beloond met symbolische kappersbon, te 
besteden bij kapper Heijmans of kapper de Greeuw bekend om hun 
“ bloempotmodel”. 
Hij kreeg ter compensatie een theaterbon. 
Na de presentatie was er een voordracht onder de titel “ 10 jaar HVKZ 
cultuur en vermaak”. Historie en nostalgie met een glimlach, gebracht 
door Koger Johan Kruiver. 
 
5. Huisvesting 
De bijeenkomsten van de vergaderingen vonden plaats in de 
Chocolaterie De Cacaoboom. De Algemene leden vergaderingen en de 
inloopmiddag in de Koger Vermaning te Koog aan de Zaan. 
 



6. P.R. 
De P.R. werd bedreven op diverse wijzen: 
-de vereniging kreeg diverse malen aandacht in het plaatselijke nieuws 
( huis aan huisbladen, Zaanradio, NHD), Zaans Erfgoed en in ieder 
Rondje Koog stond 10 maal een artikel alsook de verenigingsactiviteiten, 
-bij diverse vergaderingen en bijeenkomsten van zusterverenigingen, op 
cultureel gebied zoals het 4 en 5 mei comité, Stichting Zaandijk 525, 
Platform voor de Geschiedschrijving georganiseerd door Zaans Erfgoed, 
stichting Monumenten Spreken en de stichting Beeldentuin waren 
afgevaardigden aanwezig, 
-we hebben met een kraam gestaan tijdens de Zaandijker jaarmarkt op 
19 augustus 2018 en op 1 september op de erfgoedmarkt van Zaans 
Erfgoed in de Oostzijderkerk, we konden op beide markten een aantal 
nieuwe leden inschrijven en magazines en boeken verkopen. 
-de boeken en magazines van de vereniging waren verkrijgbaar bij de 
Chocolaterie De Cacaoboom. 
 
7.Website/Facebook pagina/Instagram 
De website en de facebook pagina ( we hebben ruim 1300 vrienden) 
worden door onze webmaster Ad van den Berg up to date gehouden . 
Ad is gestart met een nieuwe website die medio 2019 functioneel 
wordt.Er komen veel leuke en positieve reacties binnen. 
Het contactformulier wordt veelvuldig gebruikt. We kunnen regelmatig 
mensen met vragen helpen en/of verwijzen naar andere sites. 
Johan van Vliet is vanaf medio december actief begonnen met een 
Instagram account: HV_Koogzaandijk 
 
8. Nieuwsbrieven 
Er zijn in 2018 twee nieuwsbrieven verschenen. 
 
9. Verenigingsactiviteiten 
-Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Op 28 januari werd op onze Nieuwjaarsbijeenkomst het magazine “10 
jaar Historische Vereniging Koog-Zaandijk” gepresenteerd waarvan het 
1e exemplaar werd uitgereikt aan oud voorzitter Evelien Boekhoorn. 
Tevens werd er de grote Koog Zaandijkse Quiz gehouden en die was 
met 50 vragen voor menigeen moeilijk, maar Pieter Kaat was met 45 
goede antwoorden de beste van de deelnemers. 
De bijeenkomst werd druk bezocht met ruim 80 bezoekers die allen 
getrakteerd werden op taart en een exemplaar van het magazine “ 10 
jaar HVKZ”, samengesteld door Ria Koopman en Ad van den Berg. 
-Er werd op 25 maart 2018 een boom geplant en een bank met inscriptie 
geplaatst ter nagedachtenis aan Huibert Latenstein. Dit was mogelijk 



door boekverkoop uit de nalatenschap van Huibert, donaties van familie, 
leden en gemeente Zaanstad. De gemeente heeft de boom en de 
plaatsing daarvan voor haar rekening genomen. 
 
-Excursies. 
Op 22 april is er een excursie geweest in het kader van het 10-jarig 
bestaan. 
Het betrof een vaartocht over de Zaan die werd opgeluisterd met 
prachtige verhalen van de Zaandijkers Cees Hartland en Gerrit Smit. 
Daarna was er een samenzijn met een hapje en drankje in het Creatief 
Pakhuis, het was een groot succes. 
 
-Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2018 werd het 
magazine “ De Ouwe Weg” gepresenteerd. Het werd samengesteld door 
Johan Kruiver. 
 
-Zaanse Geschiedenisquiz. 
We hebben in oktober meegedaan aan de Zaanse geschiedenisquiz in 
het Zaantheater. Onze topploeg bestaande uit: Evelien Boekhoorn, Ad 
van den Berg, Gerard Beerman, Johan Kruiver en Anneke Steemers 
heeft dit jaar gewonnen. 
 
-Inloopmiddag 25 november 2018. 
De inloopmiddag van 25 november werd niet voor niets georganiseerd: 
ruim 75 mensen waren aanwezig bij de lezing. Fred de Vries en Jan Smit, 
beiden werkzaam bij de firma Tate & Lyle, gaven een interessante 
voordracht over het verleden en het heden, voorzien van geprojecteerde 
illustraties en producten. Het was een mooie middag waarbij behalve de 
leden ook oud werknemers van het bedrijf aanwezig waren. 
 
-Niet gerealiseerd project. 
Het beoogde project “De Jeugd van Koog en Zaandijk in de jaren 
50/60/70” is niet doorgegaan wegens te weinig aangeleverd materiaal. 
 
-De bibliotheek/het archief 
Er komen regelmatig interessante spullen binnen voor de bibliotheek en 
het archief. Daar we nog steeds weinig ruimte hebben voor opslag moet 
er kritisch gekeken worden naar wat er bewaard kan blijven. 
Het archief wordt bijgehouden door Jan Leguijt en Henk de Wit en 
inmiddels uitgebreid met de personen van Gerard Blees en Dick Vet. 
 
10. Extraatje voor de actieve leden. 
Dit werd gerealiseerd begin 2019 met een maaltijd in het BrandtWeer. 



 
11. Gehonoreerde subsidieaanvragen. 
De subsidieaanvraag voor 2018 werd door de gemeente Zaanstad 
gehonoreerd. 
 
12. De plannen voor 2019. 
-Financiering. 
De ingeschatte contributieopbrengst van 2019 geeft, samen met de 
toegezegde gemeentelijke subsidie, dekking aan de te maken 
verenigingskosten (huisvesting,secretariaat, bestuur, projectkosten, etc.). 
Voor diverse projecten zullen er, indien nodig, fondsen worden geworven. 
 
-Algemene Leden Vergaderingen: 
in het voor- en najaar zullen de twee algemene ledenvergaderingen 
gehouden worden in de Kooger Vermaning. Zij zullen traditiegetrouw na 
de pauze vervolgd worden met een lezing of een presentatie. 
 
-Inloopmiddagen 2019 
De data worden via de nieuwsbrief aan de leden bekend gemaakt. 
 
-Excursie 
7 april wordt er een busexcursie georganiseerd. 
 
-Project “ Van Lompen tot Leesvoer” 
Expositie op locatie over Koog-zaandijks papier, drukkerijen, 
boekhandels en bibliotheken + uitgave van bijbehorend magazine. 
 
-P.R. 
-er zullen door het bestuur twee nieuwsbrieven worden verzonden aan 
leden en geïnteresseerden, 
-de vereniging zal deelnemen aan de jaarmarkt te Zaandijk op 17 
augustus 2019, 
-de vereniging zal actief P.R. blijven voeren op haar website, facebook 
instagram, Zaans Erfgoed, Rondje Koog, Noord Hollands Dagblad, 
Zaanradio en de diverse huis- aan huisbladen, 
-de vereniging zal m.b.v. een afgevaardigde aanwezig zijn bij 
vergaderingen van de stichting Beeldentuin, het 4-5 mei comité, Platform 
voor Geschiedschrijving georganiseerd door Zaans Erfgoed en Zaandijk 
525. 
 
Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van 
de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, 6 maart 2019 


