
JAARVERSLAG 2019
Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk. 
Een jaar waarin vele activiteiten plaats vonden en Johan Kruiver aftrad als zeer gewaardeerd, 
algemeen lid. 
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier,
Sita Brinkkemper, secretaris, maart 2020

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)
Anneke Steemers, algemeen lid (2008),
Jan Duijvis, algemeen lid (2009),
Johan Kruiver, algemeen lid (2011-2019),
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, organisatie excursie, contacten met andere verenigingen, inkoop 
vergaderingen/evenementen, hulp voorafgaand en tijdens evenementen.
-Johannes van der Laan: penningmeester,hulp voorafgaand en tijdens evenementen.
-Sita Brinkkemper: secretaris, organisatie excursie, hulp voorafgaand en tijdens evenementen.
-Anneke Steemers: algemeen bestuur, projectcoördinator en auteur, P.R.,postbezorging, hulp 
voorafgaand en tijdens evenementen.
-Diana van de Berg: algemeen bestuur, auteur nieuwsbrief, vertegenwoordiger van de 
vereniging bij de Stichting Beeldentuin,ondersteuner bij de financiële verantwoording en 
opstellen jaarstukken, hulp voorafgaand en tijdens evenementen.
-Jan Duijvis: algemeen bestuur, vertegenwoordiger bij het comité 4 en 5 mei, hulp 
voorafgaand en tijdens evenementen.
-Johan Kruiver: algemeen bestuurslid, P.R., lezingen.
-Jan Leguijt: algemeen bestuur, ledenadministratie, archief, techniekverzorging, expositie op- 
en afbouw, hulp voorafgaand en tijdens evenementen, lid werkgroep Zaans Erfgoed 
werkgroep ADM, postbezorging.
-Ad van den Berg: websitebeheer, verzorgen van de social media, expositie op- en afbouw, 
fotografie,digitalisering foto's en dia's, hulp voorafgaand en tijdens evenementen.

1



-Johan van Vliet: Instagram

2. Groei ledenaantal
We begonnen 2019 met 335 leden. Er kwamen 24 leden bij, maar door opzegging,overlijden 
of royement vanwege niet betaalde contributie kwam het ledenaantal op 31 december 2019 op
343 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  2 maart 2019
Met een opkomst van 68 leden werd de eerste ledenvergadering van 2019 gehouden in de 
Koger Vermaning.

 Aan de orde kwamen:
-de notulen van de vorige vergadering,
-het secretarieel jaarverslag 2018,
-de jaarrekening en het financieel verslag over 2018.

Na de pauze met een hapje en een drankje was er een lezing van Otto Bleker en zijn 
echtgenote Neeltje Bleker-Swart over de geschiedenis van Molenaars Kindermeel, een 
product van O.Molenaar & co. te Westzaan, dat in 1888 is gesticht. Neeltje is de 
achterkleindochter van één van de oprichters Gerbrand Swart.
Niet alleen de lezing viel in de smaak bij onze leden, ook het boek over de geschiedenis van 
het bedrijf vond gretig aftrek.

2e algemene ledenvergadering 3 november 2019
Er waren 83 leden aanwezig, een grote opkomst in de Vermaning.

Aan de orde kwamen:
-de notulen van de 1e algemene ledenvergadering van 24 maart 2018
-het vaststellen van de begroting 2020
-vooruitblik op 2019/2020
-inloopmiddag op 3 november 
-project + expo + magazine

Na de pauze was er een lezing van Arjan van Ginkel over de komst van de trein in de 
Zaanstreek.
Arjan van Ginkel hield een heldere lezing, het geheel was omlijst met mooie foto’s en er reed 
zelfs een miniatuurtrein.

5. Huisvesting
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De werkgroep bijeenkomsten en de bestuursvergaderingen 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 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, stichting Beeldentuin en 
Werkgroep Struikelstenen Zaanstad waren afgevaardigden aanwezig,
-we hebben met een kraam gestaan tijdens de Zaandijker jaarmarkt op 17 augustus 2019, we 
konden een aantal nieuwe leden inschrijven en magazines, boeken en het kwartetspel 
verkopen,
-de boeken, magazines en het kwartetspel van de vereniging waren verkrijgbaar bij de 
Chocolaterie De Cacaoboom,
- onze vereniging is ook vertegenwoordigt in de werkgroep ADM (Advies, Documentatie en 
Meldpunt) van Zaans Erfgoed. Dat is een samenwerking van de vereniging Zaans Erfgoed 
met de afdeling monumenten van de gemeente Zaanstad. Er wordt regelmatig via dit overleg 
met de gemeente gesproken  over de status van bedreigde, maar ook over reeds beschermde 
panden, in de hele Zaanstreek.

7.Website/Facebook pagina/Instagram
De website en de facebook pagina ( we hebben 1458 vrienden) werden door onze webmaster 
Ad van den Berg up to date gehouden .
Ad heeft een nieuwe website gemaakt die medio 2019 functioneel werd. Er kwamen veel 
leuke en positieve reacties binnen.
Het contactformulier werd veelvuldig gebruikt. We konden regelmatig mensen met vragen 
helpen en/of verwijzen naar andere sites.
Johan van Vliet beheert het Instagram account: HV_Koogzaandijk

8. Nieuwsbrieven
Er zijn in 2019 twee nieuwsbrieven verschenen.

9. Verenigingsactiviteiten
-Kwartetspel: t.b.v. de viering van “Zaandijk 525” is er een kwartetspel gemaakt met ontwerp 
van Rob Witbaard. Alle 525 spellen zijn verkocht. De vereniging heeft een gedeelte van de 
opbrengst, € 525,-, geschonken aan de Vereniging “Zaandijk Leeft” voor bekostiging van de 
diverse festiviteiten.

-Deelname aan Quiz: het team van de HVKZ deed ook dit jaar weer mee met de grote Zaanse 
Geschiedenis Quiz, waar onder leiding van Evelien Boekhoorn de 4e plaats van 20 
deelnemende teams gehaald werd.

-Expositie en magazine: Op 28 en 29 september 2019 was er de expositie ”van Lompen tot 
Leesvoer” over papier in de voormalige drukkerij van P.Out op het Zaagselpad te Zaandijk. 
Dankzij geslaagde fondsenwerving en de medewerking van Olam Cocoa (locatie), de 
Zaansche Molen (spullen) en vele handen werd dit mogelijk gemaakt.
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Mede door de verkoop van het gelijknamige magazine werd het een groot succes met ruim 
300 bezoekers. De leden ontvingen allen een magazine gratis.
De werkgroepleden van het papierproject waren : Diana van den Berg, Ria Koopman, Anneke
Steemers, Jan Leguijt, Henk de Wit en Pieter Kaat.
De werkgroep kwam in totaal 9 maal bijeen.

-Donatie: er werd een donatie geschonken t.b.v. één van de struikelstenen die geplaatst 
werden in de Koog ter herinnering aan de afgevoerde Joden in de 2e Wereldoorlog. De 
onthullingen hiervan waren op 17 april in de Dahliastraat en 21 november aan de Lagendijk, 
ter hoogte van Tate & Lyle.

-Excursie:  7 april werd er een excursie georganiseerd door Ria Koopman en Sita 
Brinkkemper. Het betrof een busrondrit door de Zaanstreek en werd verteld door de heren 
Blees en Van Diermen. 48 personen gingen mee en waren zeer enthousiast. De bus begon in 
Nauerna en daar aangekomen werd verteld over het ontstaan van het landschap vanuit de 
verschillende ijstijden,wanneer bebouwing ontstond, over de vele industriemolens en de 
padstructuur en eindigde weer bij de Vermaning in de Koog.

-Lezing 2 maart 2019, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering over Molenaars 
Kindermeel.

-Lezing 3 november 2019, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering, over de komst 
van de spoorwegen in de Zaanstreek.

-De bibliotheek/het archief
Er komen regelmatig interessante spullen binnen voor de bibliotheek en het archief in De 
Vermaning. Daar we nog steeds weinig ruimte hebben voor opslag moet er kritisch gekeken 
worden naar wat er bewaard kan blijven.
Het archief wordt elke dinsdagmiddag bijgehouden door Jan Leguijt, Henk de Wit, Gerard 
Blees en Dick Vet. Het is mogelijk om dan een bezoekje te brengen en een kijkje te nemen.

10. Extraatje voor de actieve leden.
Dit werd gerealiseerd begin 2019 met een maaltijd in het BrandtWeer.

11. Gehonoreerde subsidieaanvragen/fondsenwerving.
De subsidieaanvraag voor 2019 werd gedeeltelijk door de gemeente Zaanstad gehonoreerd. 
Ook werden er t.b.v. de expositie extra gelden verworven bij diverse fondsen.

12. De plannen voor 2020.
-Financiering.
De ingeschatte contributieopbrengst van 2020 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:
Er zal, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, nog slechts één jaarvergadering in de Kooger 
Vermaning komen, in de maand april. Traditiegetrouw zal er na de pauze een lezing, film of 
een presentatie zijn.
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-Inloopmiddagen 2020
De data worden via de nieuwsbrief aan de leden bekend gemaakt.

-Project 2020/2021: project over het sociale leven in Koog Zaandijk.

-Wandelroute: er is een wandelroute door de beide dorpen in voorbereiding. Deze zal 
voorzien worden van een bord in de openbare ruimte en een papieren versie van de route en 
haar bezienswaardigheden.

-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 15 augustus 2020,
-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, de werkgroep ADM van Zaans Erfgoed en het Platform voor
Geschiedschrijving, georganiseerd door Zaans Erfgoed.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van
de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, 4 maart 2020
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