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Jaarverslag 2010 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Het bestuur van het Historisch Genoot-
schap Midden-Kennemerland werd in 
2010 versterkt met de komst van dhr. Wim 
Spruit. Bij de ALV van 12 april 2010 werd 
zijn kandidatuur door de aanwezige leden 
met instemming bevestigd. Bij die gelegen-
heid nam dhr. Jan Camfferman afscheid 
als bestuurslid van het genootschap. Voor 
al zijn inspanningen werd hij gewaardeerd 
met het erelidmaatschap. Het bestuur bleef 
als volgt samengesteld: dhr. Joep Frerichs, 
voorzitter; dhr. Jacob Brakenhoff, secre-
taris; dhr. Jan de Boer, penningmeester 
en dhr. Arie van Dongen bestuurslid en 
belast met de zorg met betrekking tot de 
publicaties. 

Het bestuur van het genootschap kwam in 
2010 negen keer  in vergadering bijeen en 
er werden twee algemene ledenvergaderin-
gen gehouden. (op 12 april en 23 novem-
ber). Daarnaast had een delegatie van het 
bestuur overleg met het museumbestuur.
In de gesprekken met het museum waren al 
eind 2009 verschillen van mening gerezen 
over het in het leven roepen van de Vrien-
den van het Museum en de jaarlijkse bij-
drage die het genootschap aan het museum 
zou gaan betalen. De stroeve voortgang 
van de gesprekken noodzaakte het bestuur 
van het genootschap de samenwerking met 
het museumbestuur op te zeggen. Bij de 
ALV van 12 april kwam er kritiek van een 
aantal leden van het genootschap op dit 
besluit. Verzocht werd om bemiddeling te 
zoeken en vervolgens de gesprekken weer 
aan te gaan. Het bestuur stemde hierin 
toe en stelde voor een extra ALV in het 
najaar te houden om verslag te doen over 
de voortgang. 
Het genootschap bleef in 2010 verder 
wel actief met het organiseren van avon-
den en excursies en de voortgang van de 
werkgroepen op gebied van paleografie en 
monumenten. 
Op 1 maart organiseerden we een goed 
bezochte lezing van Jean Roefstra in 
buurthuis Wijk aan Duin over Oud Haer-
lem. Op dinsdagavond 18 mei was er een 
rondwandeling in het duingebied langs 
de Westelijke Randweg. Dhr. Joop Floor 
uit Heemskerk verzorgde een toelichting 
over de cultuurhistorie van het landschap. 
Maandagavond 4 oktober hield dhr. Jos 
Kleijne een inleiding over de archeolo-
gie van onze regio. Zaterdagmiddag 11 
december organiseerde Jacob Brakenhoff 
een stadsexcursie in Haarlem. Belangstel-
ling voor de inloopavonden op maan-
dagavond bleek tanende. Zolang er nog 
geen zicht is op de totstandkoming van 
een eigen “huis van geschiedenis” zullen 
deze avonden voorlopig niet meer plaats 
vinden. Dhr. Arie van Dongen verzorgde 
een fotopresentaties over oud-Beverwijk 

tijdens de Open Monumentendag in Fort 
St. Aagtendijk en bij de extra ledenverga-
dering op 23 november.
Het genootschap was aanwezig met een 
boekenstand in Fort Sint Aagtendijk tij-
dens het Open Monumentweekend van 11 
en 12 september. Verkoop van onze eerdere 
uitgaven en oudere Ledenbulletins vond, 
behalve in Museum Kennemerland, ook 
nog plaats ttijdens een boekenmarkt op 13 
november in De Beverhof. 
In 2010 gaf het HGMK drie nieuwsbrie-
ven uit en twee ledenbulletins. Nieuwe 
boeken werden er in 2010 niet uitgegeven. 
Aan de voorbereiding van de uitgaven over 
de geschiedenis van de Velser industrie en 
de Beverwijkse sigarenindustrie werd wel 
verder gewerkt. In de loop van 2011 zullen 
deze werken uitkomen.

Het bestuur van het genootschap kreeg 
bericht binnen van het overlijden van dhr. 
Cor de Boer op 20 april en dhr. Jaap van 
Venetiën op 10 september. Beide personen 
hebben zowel voor het genootschap als 
voor het museum zeer veel werk verzet en 
veel betekend. 

Monumentenwerkgroep
De Werkgroep Monumenten is dit jaar 5 
keer bij elkaar geweest. Na het indienen 
van onze monumentenvoordracht bij de 
gemeente Beverwijk, eind 2009, zijn we in 
wat rustiger vaarwater gekomen maar niet 
stil gevallen. We hebben ons nu gestort op 
het vastleggen d.m.v. foto’s en beschrijvin-
gen van gevelstenen (o.a. eerste steenleggin-
gen, naamgeving en andere ornamenten). 
Ook houden we nauwgezet de bouw- en 
sloopvergunningen in de gaten wat betreft 
de monumenten in de gemeente.

Het jaar begon met het gezamenlijk met 
de gemeentelijke monumentencommis-
sie nalopen van twijfelgevallen na de zgn. 
quick-scan van de nieuwe voordracht van 
gemeentelijke monumenten. Helaas is de 
aangebrachte aanpassing in een later sta-
dium door bezuinigingen van de gemeente 
weer geschrapt. Maar uiteindelijk zijn 63 
objecten door de gemeente voorgedragen 
voor een uitgebreide beschrijving door 
Cultureel Erfgoed N-H, die hoopt hier-
mee in mei 2011 klaar te zijn. 
Eind november 2010 zijn de eigenaren en 
bewoners van deze panden in de gelegen-
heid gesteld om hiervan kennis te nemen 
op een inloopmiddag/avond. 
Een flink aantal van de van deze lijst afge-
vallen panden hebben wij voorgedragen 
voor de lijst met beeldbepalende panden.
Verder heeft de werkgroep een bezoek 
gebracht aan de voormalige Middelaar-
kerk, die is/wordt omgebouwd tot woning, 
annex atelier. We werden zeer gastvrij ont-

vangen en zijn onder de indruk gekomen 
van dit particuliere iniatief.
Ook hebben wij op verzoek van het Bever-
wijkse CDA een inleiding en wandeling 
verzorgd langs door ons voorgedragen 
monumenten. Helaas was een flinke 
sneeuwbui spelbreker en moest de wande-
ling flink bekort worden.
We hebben verder onze medewerking 
verleend aan een project over de verdwe-
nen badplaatscultuur en hiervoor een lijst 
ingediend van verdwenen panden in Wijk 
aan Zee.

Paleografie
Ook voor onze paleografiewerkgroep was 
2010 weer een actief jaar: eens in de drie 
weken (op een “zomerreces” na) kwam 
zowel de vroedschap- als de weeskamer-
werkgroep bijeen om een correcte trans-
criptie van de oude notulen en akten te 
noteren. 
Vanaf de herfst 2010 tot nu aan toe hebben 
alle werkgroepleden er hun steen(tje) aan 
bijgedragen, dat we in het voorjaar van 
2011 maar liefst 3 nieuwe boeken (en CD’s) 
kunnen uitgeven, t.w.:
• Charterboek, compleet vernieuwd en 

aangevuld.
• Notulen van de vroedschap, deel 5
• Weeskamerboek, deel 2.
Inmiddels staan van deze laatste respectie-
velijk deel 6 en deel 3 ook al op stapel.

www.hgmk.nl
De website van het Historisch Genoot-
schap Midden-Kennemerland is in de 
lucht. Voor wie meer weten wil over het 
HGMK en op de hoogte wil zijn van het 
allerlaatste nieuws.
Waar de leden Arthur Gerritsen en Patrick 
Schelvis mee zijn begonnen, hebben 
bestuurslid Wim Spruit (eindredactie) en 
Mehmed Ulkened (webmaster/domeinbe-
heerder) voortgezet. 
Naast de serie van drie Nieuwsbrieven per 
jaar plus een Ledenbulletin, worden de 
leden van het HGMK en alle anderen die 
in de regionale geschiedenis zijn geïnteres-
seerd voortaan langs deze weg op de hoogte 
gebracht van het laatste nieuws.

Op de website staat ondermeer een agenda, 
worden de activiteiten en evenementen 
toegelicht en is te lezen wie deel uitmaken 
van het bestuur en van de werkgroepen. 
De Nieuwsbrieven vanaf nummer 23 
(september 2001) zijn er integraal op na 
te lezen en natuurlijk is er een serie links 
naar lokale, regionale en ook landelijke 
websites, die raakvlakken hebben met de 
activiteiten van het HGMK.
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Baten en Lasten 2010
Baten 2009 Begroot 

2010
Werkelijk 

2010
Lasten 2009 Begroot 

2010
Werkelijk 

2010

Contributies  9.442,00  9.500,00  10.054,00 Nieuwsbrieven  1.836,56  2.000,00 2.246,30
Rente  2.905,72  2.000,00  1.474,40 Ledenbulletin  4.180,57  3.800,00 7.368,48
Donaties  900,00  475,00 Boeken inkoop  3.852,78  5.000,00 
Verkoop boeken  4.219,88  5.000,00 Bijdrage aan Mus. Kennemerland  1.922,50  2.000,00 1.872,50
van Boekenfonds 3.273,27 Boekenfonds dotatie/ onttrekking  367,10 

Historische werkgroepen  107,20  150,00 57,29
Administratiekosten  464,65  300,00 742,21
Excursies / Lezingen  143,05  400,00 183,98
Lidmaatschappen/Abonnementen  105,00  150,00 105,00
Porti / bezorgkosten  35,37-  100,00 195,97
Bestuurs kosten  109,65  500,00 193,65
Huur opslagruimte  570,00  600,00 570,00
Algemene kosten  409,52  150,00 153,29
Reservering infocentrum/Museum  2.500,00  1.200,00 1.200,00
Bankkosten  111,09 47,06
Representatiekosten  432,44  150,00 340,94
Saldo  390,86 0,00

€ 17.467,60 € 16.500,00 € 15.276,67 € 17.467,60 € 16.500,00 € 15.276,67

Balans per 31 december 2010
Debet Credit

2009 2010 2009 2010
Kas  150,90  112,05 Crediteuren  2.014,40  1.894,52 
Postbank  8.965,48  2.568,14 Vooruit ontvangen contributie  5.627,15  4.357,00 
Postbank Rentemeerrekening  83.119,07  89.399,86 Ondersteuningsfonds  15.708,51  17.792,41 
Postbank termijndeposito Blomfonds  16.336,09  16.336,09 
Debiteuren  62,00  39,50 Boekenfonds  20.266,25  18.388,09 
Waarborg opslagruimte  137,00  137,00 Reserve infocentrum  22.000,00  23.200,00 
Tegoeden korte termijn  1.280,79  1.474,40 Algemene reserve  11.371,98  11.762,84 
Vooruit betaalde kosten

saldo  390,86  - 
€ 93.715,24 € 93.730,95 € 93.715,24 € 93.730,95

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland Financieel overzicht
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Begroting 2012
(de begroting 2011 werd vastgesteld in de jaarvergadering 2010; zie Nieuwsbrief 49)

Baten 2011 2012 Lasten 2011 2012

Contributies  10.000,00  10.000,00 Nieuwsbrieven  2.000,00  2.300,00 
Rente  2.000,00  1.500,00 Ledenbulletins  4.200,00  4.000,00 
Verkoop boeken  P.M.  P.M. Boeken  P.M.  P.M. 

Bijdrage aan Museum Kennemerland  2.000,00  1.900,00 
Historische werkgroepen  150,00  150,00 
Administratiekosten  300,00  500,00 
Excursies / Lezingen  400,00  300,00 
Lidmaatschappen / Abonnementen  150,00  150,00 
Porti / bezorgkosten  100,00  100,00 
Bestuurs kosten / onvoorzien  500,00  200,00 
Huur opslagruimte  600,00  600,00 
Reservering Infocentrum /  Museum  1.200,00  1.000,00 
Representatie kosten  150,00  150,00 
Algemene kosten  250,00  150,00 

€ 12.000,00 € 11.500,00 € 12.000,00 € 11.500,00 

Evenals in 2009 is het ledental in 2010 gedaald. Het aantal leden  
per 31-12-2010 bedraagt 749.

Boekenfonds
Er is slechts voor € 52,49 aan boeken ingekocht en voor € 1447,60 
verkocht.
Het verschil van € 1395,11 wordt toegevoegd aan het 
boekenfonds.
Ter financiering van de uitgave van het tweede ledenbulletin is 
€ 3.273,27 aan het boekenfonds onttrokken.
Het netto resultaat van het boekenfonds is 20.266,25 - 3.273,27 + 
1.395,11 = 18.388,09  

Administratiekosten
De post administratiekosten is ruim verdubbeld t.o.v. de begro-
ting. Van het totaal van € 742,21 is een bedrag van € 651,56 uitge-
geven aan enveloppen.
Representatiekosten
De twee grootste posten betreffen de kosten van een overlijdens-
advertentie van de heer C.E. de Boer en de bijeenkomst van de 
Historische Kring Velsen in het Museum Kennemerland.
Voorstel
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2012 niet te verhogen.

Jan de Boer,
penningmeester

Toelichting


