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Jaarverslag 2011 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Het bestuur van het Historisch Genootschap Midden-Kennemer-
land te Beverwijk was in 2011 als volgt samengesteld: 
dhr. J. Frerichs, voorzitter; 
dhr. J.J.M Brakenhoff, secretaris; 
dhr. J. de Boer, penningmeester
bestuursleden: dhr. A. van Dongen en dhr. W. Spruit.  
Als kandidaat voor het bestuur heeft mw. J. Duin zich gemeld. 
De bestuursleden houden zich bezig met speciale taken: dhr. A. 
van Dongen: eindredactie Nieuwsbrief en Ledenbulletin en de 
coördinatie betreffende boekuitgaven; dhr. W. Spruit: website, 
publiciteit en PR; kandidaat-bestuurslid mw. J. Duin: algemene 
zaken en samenwerking met het museum inzake de coördina-
tie van uitgaven en tentoonstellingen; dhr. Frerichs: werkgroep 
Monumenten; dhr. Brakenhoff: Excursies en Activiteiten (hierin 
bijgestaan door dhr. Frerichs en mw. E. Toepoel-Kuijl, die verder 
geen deel van het bestuur uitmaakt) en dhr. de Boer samen met 
dhr. Frerichs: overleg huisvesting Historisch Informatie Centrum 
(HIC) 

Het ledental van de Vereniging bedroeg op 31 december 2011: 729 
betalende leden. 

Het bestuur kwam in 2011 negen keer bij elkaar voor een gewone 
bestuursvergadering en twee keer hield men een brainstorm om 
over huisvesting en beleid verder door te denken. Op 6 april 2011 
vond de Algemene Ledenvergadering in de Jansheeren te Heems-
kerk plaats. 

Verder traden delegaties van het bestuur enkele keren in overleg 
met vertegenwoordigingen van de twee overige historische vereni-
gingen in de IJmond, te weten met de HKH uit Heemskerk en de 
HKV in Velsen om over onderlinge samenwerking en afstemming 
van het beleid inzake de contacten met Museum Kennemerland 
te spreken. Want het belang van het museum voor onze regio zien 
alle drie de verenigingen in. Als gevolg van dit overleg is beslo-
ten om een “denktank” te formeren die de verenigingsbesturen 
zal adviseren over mogelijkheden voor samenwerking (lezingen, 
excursies, cursussen). Op 7 november 2011 is deze denktank 
”Regio-overleg” geïnstalleerd. De vertegenwoordigers in deze 
groep zijn namens het HGMK de heren F. Schweitzer en J. de 
Wildt. Het bestuur is zeer benieuwd wat er uit deze groep voor 
adviezen zullen voortkomen.
 
Inzake het directe overleg met het bestuur van Museum 
Kennemerland zijn we in afwachting van de nieuwe bestuurssa-
menstelling van het museum. In 2010 is het niet gelukt om geza-
menlijk plannen voor het informatie- en documentatiecentrum 
van de grond te laten komen. Het bestuur van het genootschap 
nam daarom eind 2011 het initiatief om in Beverwijk naar een  
ruimte te zoeken om een voorlopig informatie- en documentatie-
centrum te kunnen starten. Naar verwachting zal e.e.a begin 2012 
gerealiseerd kunnen worden. 

Voor leden en belangstellenden (mogelijke nieuwe leden) werden 
weer verschillende activiteiten en excursies georganiseerd. Maan-
dag 14 februari bracht dhr C. Wagemakers een voordracht in 
buurthuis Wijk aan Duin over de Stelling van Amsterdam en 
werden de forten in de IJmond nader toegelicht. Donderdag 19 
mei bezochten een 30-tal bezoekers het oude Stadskantoor met het 
magnifieke uitzichtpunt op de 13e verdieping “de Kajuit”. Vrijdag-
middag 30 september werd het Archeologisch Depot in Wormer 
bezocht, waarbij deskundige toelichting gegeven werd door dhr. 
J. Roefstra. En donderdagmiddag 30 november stond een bezoek 
aan Paviljoen Welgelegen, het provinciehuis van Noord-Holland 
in Haarlem op het programma. Voor deze bezoeken bleek er een 

trouwe schare van belangstellenden te bestaan. Het bestuur is 
zeker van plan deze activiteiten voort te zetten. 

Werkgroep Paleografie
In 2011 kwam de werkgroep in totaal 12 keer bij elkaar.
Een van deze bijeenkomsten, op 2 februari 2011, betrof een inloop-
avond, waarbij men kennis kon nemen van allerlei aspecten van 
de paleografie. Er lagen diverse oude akten ( op groot formaat), 
kaarten, woordenboeken en natuurlijk het gereedgekomen werk 
( alle 8 boeken) tentoongesteld en ter inzage. Ook kon men de 
werkgroep in actie zien, zoals zij gewoonlijk aan het transcriberen 
is, namelijk: kritisch, teken voor teken, letter voor letter. Jammer 
genoeg was er weinig belangstelling.
De bestaande twee werkgroepen, Vroedschap en Weesboek, 
zijn eind van het jaar samengevoegd. De teksten van de Vroed-
schap bleken vanaf 1715 dermate eenvoudig te lezen te zijn, dat 
het voldoende lijkt als slechts één van onze leden de transcriptie 
ervan ter hand neemt en de hele werkgroep zich voorlopig aan de 
geschriften van het Weeskamerboek wijdt. Maar ook in dit boek 
bevinden we ons al in het begin van de 18e eeuw en dus wordt dat 
minder interessant uit het oogpunt van de paleograaf. We beraden 
ons hoe verder te gaan.
(Mw. Elina Toepoel)

Werkgroep Monumenten
De werkgroep monumenten is dit jaar in een rustiger vaarwater 
terecht gekomen en is, in een constante bezetting van 8 personen, 
6 keer in overleg geweest.
Op 14 maart heeft de werkgroep in het Museum Kennemerland 
een inloopavond verzorgd, waar o.a. de drie fotoboeken met de 
door ons voorgedragen monumenten in Beverwijk en Wijk aan 
Zee ter inzage lagen. Ook werd de werkwijze aan de totstandko-
ming er van uitgelegd. Verder werden vragen beantwoord. Met 
een redelijke belangstelling werd het een geslaagde avond.
Op 24 mei hebben wij, samen met het bestuur, een ontvangst en 
rondleiding gekregen in Beijerlust. Het is een prachtig gerestau-
reerd kantoorpand geworden. 
Er werd besloten dat we ons, naast de beoordeling van aange-
vraagde omgevings(bouw)vergunningen van monumenten, de 
komende tijd bezig gaan houden met de inventarisatie van “gevel-
sier” zoals naamgevingen en eerste stenen van panden. Voor Wijk 
aan Zee is dit intussen afgerond en gefotografeerd. Het waren er 
meer dan we ooit hadden kunnen denken! Beverwijk staat voor 
2012 op ons programma.
Naar aanleiding van overleg met de gemeentelijke monumenten-
commissie gaan wij ons verder bezig houden met “straatmeubilair”. 
Het wordt een inventarisatie van o.a. herdenkingsmonumenten, 
zitbanken, fonteinen en grenspalen.
Met de gemeente Beverwijk is overleg geweest over de verdere 
uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst (2e tranche). 
Er is ingesproken op 8 september in de raadscommissie over de 
bedreigde panden in de afschermende groenstrook van Tata Steel 
en aan het eind van het jaar is een brief gestuurd voor het aanvra-
gen van een beschermd dorpsgezicht van Wijk aan Zee.
Dus, ondanks het rustiger vaarwater, hebben wij in 2011 niet stil 
gezeten.

Publicaties
Drie Nieuwsbrieven en een Ledenbulletin verschenen er ook in 
2011. Daarnaast gaven we opnieuw medewerking aan het boekje 
voor de regionale Open Monumentendagen. In oktober verscheen 
ons boek over de Beverwijkse Tabaksindustrie. In maart 2011 werd 
onder leiding van Wim Spruit een nieuwe start gemaakt met de 
website www.hgmk.nl, waarvan de inhoud en functionaliteit 
voortdurend in ontwikkeling zijn.
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Baten en Lasten 2011
Baten 2010 Begroot 

2011
Werkelijk 

2011
Lasten 2010 Begroot 

2011
Werkelijk 

2011

Contributies 10.054,00 10.000,00 9.853,50 Nieuwsbrieven 2.246,30 2000,00 2.345,05
Rente 1.474,40 2.000,00 1.380,96 Ledenbulletin 7.368,48 4200,00 3.699,90
Donaties 475,00 400,00 Boeken inkoop P.M. 8.095,27
Verkoop boeken P.M. 6.135,75 Bijdrage aan Mus. Kennemerland 1.872,50 2000,00 1.822,50
Meer ontvangen 

contributie
Website 485,70

1.877,55 Historische werkgroepen 57,29 150,00 78,78
Van Boekenfonds 3.273,27 Administratiekosten 742,21 300,00 26,79

Excursies / Lezingen 183,98 400,00 243,00
Lidmaatschappen / Abonnementen 105,00 150,00 105,00
Porti / bezorgkosten 195,97 100,00 50,45
Bestuurs kosten 193,65 500,00 256,05
Huur opslagruimte 570,00 600,00 570,00
Algemene kosten 153,29 250,00 154,74
Reservering infocentrum / Museum 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Bankkosten 47,06 137,10
Representatiekosten 340,94 150,00 19,95
Saldo in-verk. boeken/boekenfonds -1.959,52
Meer ontvangst contr./onderst.fonds 1.877,55
Saldo 0,00 439,45

€ 15.276,67 € 12.000,00 € 19.647,76 € 15.276,67 € 12000,00 € 19.647,76

Balans per 31 december 2011
Debet Credit

2010 2011 2010 2011
Kas 112,05 85,73 Crediteuren 1.894,52 1.906,03
ING bank 2.568,14 11.100,19 Vooruit ontvangen contributie 4.357,00 4.996,00
ING bank Rentemeerrekening 89.399,86 33.335,10 Ondersteuningsfonds 17.792,41 19.669,96
ING bank termijndeposito 50.000,00 Blomfonds 16.336,09 16.336,09
Debiteuren 39,50 360,80 Boekenfonds 18.388,09 16.428,57
Waarborg opslagruimte 137,00 137,00 Reserve infocentrum 23.200,00 24.400,00
Tegoeden korte termijn 1.474,40 920,12 Algemene reserve 11.762,84 11.762,84

saldo 0,00 439,45
€ 93.730,95 € 95.938,94 € 93.730,95 €95.938,94

Begroting 2013
(de begroting 2012 werd vastgesteld in de jaarvergadering 2011; zie Nieuwsbrief 52)

Baten 2012 2013 Lasten 2012 2013

Contributies 10.000,00 10.000,00 Nieuwsbrieven 2.300,00 2.300,00
Rente 1.500,00 1.600,00 Ledenbulletins 4.000,00 3.800,00
Verkoop boeken P.M. P.M. Boeken P.M. P.M.
Onttrekking reserve 

infocentrum
Bijdrage aan Museum Kennemerland 1.900,00 1.850,00

1.000,00 Historische werkgroepen 150,00 150,00
Meer ontvangst contributie 1.000,00 Administratiekosten 500,00 500,00

Excursies / Lezingen 300,00 150,00
Lidmaatschappen / Abonnementen 150,00 150,00
Porti / bezorgkosten 100,00 100,00
Bestuurs kosten / onvoorzien 200,00 200,00
Huur opslagruimte 600,00 600,00
Reservering / huur Infocentrum 1.000,00 2.400,00
Representatie kosten 150,00 50,00
Algemene kosten 150,00 150,00
Website 200,00
Naar ondersteuningsfonds 1.000,00

€ 11.500,00 € 13.600,00 € 11.500,00 € 13.600,00 

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland Financieel overzicht 2011
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Ook in 2011 is het ledenaantal gedaald. We 
hebben 16 nieuwe leden mogen begroe-
ten en van 36 leden is het lidmaatschap 
beëindigd. Het aantal leden  per 31-12-2011 
bedraagt 729.

Boekenfonds
In 2011 is het boek “De Beverwijkse 
Tabaksindustrie” uitgegeven. Ongeveer de 
helft van de oplage van 600 stuks is in 2011 
verkocht. Hiermee zijn we nog niet uit de 
kosten van de uitgave.
In het overzicht baten en lasten zijn nu ter 
verduidelijking de cijfers van boeken in- 
en verkoop opgenomen. Het verschil, (dit 
jaar negatief ) wordt onttrokken of toege-
voegd aan het boekenfonds. Post “Saldo 
in-verkoop boeken”.

Ondersteuningsfonds
Onder de post “Meer ontvangst contri-
butie” is nu zichtbaar gemaakt het bedrag 

dat leden extra bovenop hun contributie 
betalen. Het saldo van dit bedrag wordt 
toegevoegd aan het ondersteuningsfonds. 

Website
In 2011 is de eigen website van het Histo-
risch Genootschap gestart (www.hgmk.nl), 
de ontwikkeling en de onderhoudskosten 
bedragen € 485,70. Voor de volgende jaren 
worden de kosten lager verwacht omdat 
dan alleen onderhoudskosten worden 
betaald.

Administratiekosten
De administratiekosten tonen per jaar 
een sterk verschillend beeld. Dit wordt 
veroorzaakt door het wel of niet bestellen 
van enveloppen voor de verzending van de 
nieuwsbrief en ledenbulletin.

Infocentrum 
In 2012 verwachten we van start te gaan 
met het informatiecentrum. De daar-
aan verbonden kosten zijn nog niet 
geheel duidelijk. Het is wel duidelijk 
dat er onvoldoende financiële  ruimte is 
om de kosten te voldoen uit de huidige 
inkomstenbronnen.
Om toch een start te kunnen maken stel-
len we voor om de benodigde middelen uit 
de reservering infocentrum te onttrekken.

Voorstel
Het bestuur stelt voor :
• het voordelig saldo van het boekjaar 

2011 toe te voegen aan het 
boekenfonds.

• de contributie voor 2013 niet  te 
verhogen. 

Jan de Boer, penningmeester

Toelichting bij de financiën


