
JAARVERSLAG 2020
Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk. 
Een jaar waarin door Covid-19 weinig activiteiten plaats vonden, maar het 
bestuur op de achtergrond aanwezig bleef.
Johan Kruijver is om gezondheidsredenen in januari 2020 gestopt met zijn 
bestuurskaarten. Wij bedanken hem om zijn inzet en inspiratie voor de 
vereniging. 
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier,
Sita Brinkkemper, secretaris, oktober 2021

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),
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 2020 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.
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-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.
-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.
-Johan van Vliet: Instagram

2. Groei ledenaantal
We begonnen 2020 met 343 leden. Er kwamen 23 leden bij, maar door 
opzegging,overlijden of royement vanwege niet betaalde contributie van in 
totaal 7 leden kwam het ledenaantal op 31 december 2020 op 359 leden.

3. Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in totaal vijf keer 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.
Er waren drie werkgroepvergaderingen eveneens in de Cacaoboom.

4. De Algemene Ledenvergaderingen
De eerste Algemene Ledenvergadering  zou op 19 april hebben plaatsgevonden, 
maar ging vanwege Covid-19 niet door. Om dezelfde reden heeft ook de tweede 
Algemene ledenvergadering niet plaatsgevonden

Hierdoor is de in Algemene ledenvergadering 2020 niet behandeld;
-het secretarieel jaarverslag 2019,
-de jaarrekening en het financieel verslag over 2019.

5. Huisvesting
De bijeenkomsten van de werkgroep “Ter Leringe ende Vermaek” en de 
bestuursvergaderingen vonden plaats in de Chocolaterie De Cacaoboom. 
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6. P.R.
De P.R. werd bedreven op diverse wijzen:
-de vereniging kreeg diverse malen aandacht in het plaatselijke nieuws ( huis 
aan huisbladen, De Orkaan, 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 Leeft, Platform 
voor de Geschiedschrijving georganiseerd door Zaans Erfgoed, stichting 
Monumenten Spreken, stichting Beeldentuin en Werkgroep Struikelstenen 
Zaanstad waren afgevaardigden aanwezig bij plaatsing van de stenen.
-de boeken en magazines van de vereniging waren verkrijgbaar bij de 
Chocolaterie De Cacaoboom,
- onze vereniging was ook vertegenwoordigd 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. Regelmatig wordt 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 werden door onze webmaster Ad van den 
Berg up to date gehouden . We hebben 1744 vrienden en 68 volgers op 
Facebook.
Het contactformulier van onze website werd veelvuldig gebruikt. We konden 
regelmatig mensen met vragen helpen en/of verwijzen naar andere sites.

8. Nieuwsbrieven
Er is in 2020 één nieuwsbrief verschenen.

9. Verenigingsactiviteiten: 

-Deelname aan Quiz: het team van de HVKZ deed  dit jaar vanwege Covid-19 
niet mee met de grote Zaanse Geschiedenis Quiz. 

- Er is een wandel/fietsgids gemaakt met daarin 44 verwijzingen naar 
bezienswaardigheden in een boekje met aan één kant Zaandijk en aan de andere 
kant Koog aan de Zaan en met Nederlandse en Engelse tekst. Tevens staan er 
betaalde advertenties in. Het wordt in diverse winkels verkocht voor € 1,-.   De 
leden konden gratis een exemplaar ophalen. Bij de SPAR Guisweg is een 
trespabord geplaatst met de route. 
- Borden “ Blik op de buurt” is van start gegaan en het eerste hangt op de 
Stationsstraat  bij kapsalon “De Haremakerai” .Het volgende bord is in aantocht.
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-Op zondag 26 januari organiseerde het bestuur een speciale middag waarin we 
teruggingen naar de jaren ’50 in Koog en Zaandijk. 

Annemiek Adema, medewerkster van het gemeentelijk archief van Zaanstad trad
op als presentator van de Koog-Zaandijk quiz. 21 vragen en 3 geluidsfragmenten
zorgden voor de nodige hoofdbrekens maar de winnaar, Jan Stroo wist 21 
vragen goed te beantwoorden. Er waren diverse prijzen voor quiz en het Rad van
Fortuin te vergeven.

Het programma werd verder opgevuld met  muziek uit de jaren ’50 uit de 
platenspeler met vinyl van D.J. Niek Klitsie, een live optreden van zangeres 
Boanita, brommertjes en fiets van het privémuseum van Meindert Moos, 
expositie van huishoudelijke spulletjes en een rock & roll demonstratie. Het was
met bijna 100 bezoekers een zeer gezellige en geslaagde bijeenkomst!

-Door het vervallen van de algemene ledenvergaderingen het gebrek aan 
activiteiten in 2020  is de  “Saen puzzel” cadeau gedaan aan alle leden. De 
puzzel kon opgehaald worden bij chocolaterie “De Cacaoboom”.

-Donatie; 
Onze vereniging deed een eenmalige donatie van €100,- aan  “Rondje Koog”.

-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.
De actieve leden werden in het het zonnetje gezet tijdens een maaltijd in Dit 
werd gerealiseerd begin 2020 met een maaltijd in het BrandtWeer.Tara Steemers
verzorgde de catering.

11. Gehonoreerde subsidieaanvragen/fondsenwerving.
De subsidieaanvraag voor 2020 werd gedeeltelijk door de gemeente Zaanstad 
gehonoreerd. Door de covid-19  is dit jaar geen extra subsidie aanvraag gedaan. 

12. De plannen voor 2021.
-Financiering.
De ingeschatte contributieopbrengst van 2021 geeft, samen met de toegezegde 
gemeentelijke subsidie, dekking aan de te maken verenigingskosten 

4



(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.Er zullen daarbij twee 
inloopmiddagen gehouden worden. 
 Dit wordt aan de statuten toegevoegd en op de eerst volgende algemene 
ledenvergadering aan de leden voorgelegd. 

-  Inloopmiddagen 2021
De data worden via de nieuwsbrief aan de leden bekend gemaakt.

-Project 2020/2021:
-”Ter Leeringe ende Vermaeck” is gestart en wordt in 2021 vervolgd. De 
werkgroep bestaat uit Ria Koopman,Jan Leguijt, Anneke Steemers, Pieter Kaat, 
Jan Stroo en Diana van den Berg.

-Ook is er een werkgroep gestart met als doel de begraafplaats van de Koog 
meer aandacht te geven en een monumentenstatus te verkrijgen. De groep is 2 x 
bij elkaar geweest in de Stolp. In 2021 wordt dit project vervolgd.
De werkgroep Begraafplaats Koog aan de Zaan bestaat uit: 
Cobie Houthuijse voorzitter  - kerkrentmeester Koger kerk
Jan Pieter Bloem  bestuurslid Zaans Erfgoed
Bas Westerhof raadslid CDA woont in de buurt
Ria Koopman voorzitter Historische Vereniging Koog-Zaandijk
Anneke Steemers bestuurslid  Historische vereniging Koog-Zaandijk
Jan Leguijt bestuurslid Historische Vereniging Koog-Zaandijk
Gerard Beerman lid Historische Vereniging Koog-Zaandijk, verzamelt als oud 
archiefmedewerker informatie
Jolanda de Leeuw  medewerker Sociaal Wijkteam 

- Er wordt in 2021 een magazine uitgegeven.

-  P.R.
-er zullen door het bestuur twee nieuwsbrieven worden verzonden aan leden en 
geïnteresseerden,
-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 

5



Erfgoed en het Platform voor Geschiedschrijving, georganiseerd door Zaans 
Erfgoed.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van
de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, oktober 2021
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