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Jaarverslag 2012 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Het jaar 2012 mag als een heel bijzonder jaar gekenmerkt worden, 
want na de teleurstellende ervaring in 2011 dat de vestiging 
van een “Historisch Huis” op een nieuwe locatie van Museum 
Kennemerland  om diverse redenen niet haalbaar bleek te zijn, 
ging het bestuur onverdroten aan het werk om op een andere 
locatie in Beverwijk het lang gekoesterde ideaal van een eigen 
“clubhuis” te realiseren. Contact werd gelegd met dhr. Jeroen 
de Wilde: in het door hem fraai gerestaureerde Huize Beijerlust 
aan de Velserweg kon zaalruimte gehuurd gaan worden. Maar in 
de eindfase van het overleg bleek dat er over de huur ook nog 
BTW verrekend zou moeten worden.  Het HGMK is een vereniging 
zonder winstoogmerk, derhalve zijn we niet BTW plichtig en kon 
de overeenkomst niet doorgaan. Gelukkig bood dhr. Gé Hofman 
van de Beverwijkse Harmonie Kapel uitkomst: het gebouw aan de 
Groenelaan nr. 74 wordt buiten de repetitieavonden aan diverse 
andere verenigingen verhuurd en het HGMK was welkom. De 
donderdagavond bleek beschikbaar. Op 19 april 2012 werd de 
overeenkomst getekend en het Historisch Informatie Centrum 
kon met een wekelijkse inloopavond gerealiseerd worden. 

Het bestuur van het HGMK was in 2012 als volgt samengesteld: Joep 
Frerichs, voorzitter;  Jacob Brakenhoff, secretaris; Jan de Boer, 
penningmeester; Wim Spruit en Jeannette Duin, bestuursleden. 
Dhr. Spruit zegde toe de publiciteit te gaan verzorgen en mw. 
Duin beleidszaken en moderne media. Dhr. Arie van Dongen die 

tot aan de jaarvergadering deel uitmaakte van het bestuur, had 
zich niet herkiesbaar gesteld, maar bleef wel de taak als “uitgever” 
van de vereniging behouden. Dat betekent dat de uitgaven van 
Nieuwsbrieven, Ledenbulletins en boeken door hem verzorgd 
blijven worden. Ook zette dhr. van Dongen zich actief in bij de 
inrichting en aankoop van computers en kantoormeubilair voor 
de inrichting in het BHK gebouw. 

Het bestuur kwam in 2012 negen keer in vergadering bijeen. De 
eerste drie vergaderingen in 2012 werden voornamelijk besteed 
aan de huisvestingskwestie. In de daaropvolgende vergaderingen 
werd er gewerkt aan invulling van de donderdagavonden en het 
overige activiteiten- en excursieprogramma. 

Vóór de zomervakantie werden o.m. de volgende activiteiten 
georganiseerd: op zaterdag 17 maart werd bezoek gebracht aan het 
ENCI-museum nabij het hoogoventerrein in Velsen-Noord. Op 
maandag 12 mei een bezoek aan de fraaie kasteeltuin van Assum-
burg met een rondleiding door dhr. Nico Brantjes . Op zaterdag 
16 juni een fietstocht langs de Sint Aagtendijk met toelichting van 
de landschapsgeografe mw. Lia Vriend. De activiteiten werden 
steeds door plm. 30 mensen bezocht en door de deelnemers ten 
zeerste gewaardeerd. Na de zomervakantie werd er vooral hard 
aan gewerkt om de wekelijkse inloopavonden tot een succes te 
maken. Nagestreefd wordt om elke 14 dagen een lezing over een 
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historisch onderwerp voor geïnteresseerden aan te bieden en op 
de daartussen liggende donderdag een gewone inloop te houden. 
De inloop is bedoeld om leden in staat te stellen gebruik te maken 
van de computers voor het verrichten van onderzoek, kennis te 
nemen van de bladen waarop we geabonneerd zijn (uitgaven van 
historische verenigingen en overige historische publicaties) en het 
onderlinge ledencontact te versterken. 

De serie lezingen werd op donderdag 19 april gestart met een 
verhaal van dhr. Remco Reiding over de “vergeten” oorlogsgraven 
van de Russische krijgsgevangenen uit de 2e Wereldoorlog. 

Voor de volgende lezingen werden achtereenvolgens uitgenodigd: 
dhr. J. de Jong en J. Rutte over genealogie (twee avonden); dhr. 
Jean Roefstra over kasteel Oosterwijk; dhr. Gerard Hoogland over 
de beeldbank van Museum Kennemerland; een medewerker van 
het voorlichtingsbureau NZ-lijn uit Amsterdam over de archeolo-
gische vondsten bij de aanleg van de metro in Amsterdam en dhr. 
Gé Hofman over de BHK 100 jaar. Naar aanleiding van de lezing 
over de NZ-lijn werd op donderdag 22 november een bezoek 
gebracht aan de bouwput in Amsterdam.  Ook werden er twee 
avonden m.m.v. de fotowerkgroep gepresenteerd: over Volksfees-
ten van 1927 en de Beverwijkse Conservenindustrie. 

Op advies van de z.g. Denktank (regionaal overleg) werden de 
contacten met de bevriende historische verenigingen uit de beide 
buurgemeenten Velsen en Heemskerk aangehaald. Besloten is om 
regelmatig met elkaar in overleg te gaan om van elkaars krachten te 
profiteren en zodoende één regionaal beleid voor behoud van het 
historisch erfgoed op te zetten. Ook het museum Kennemerland 
werd voor dit overleg uitgenodigd.
Voor het einde van het jaar gaf mw. Jeannette Duin te kennen dat 
zij vanwege te drukke werkzaamheden haar zetel in het bestuur  
op moest geven. Iets later kwam hetzelfde bericht van dhr. Wim 
Spruit, met gezondheidsredenen als argument. Daarom heeft het 
bestuur in 2013 dringend behoefte aan uitbreiding met minstens 
twee enthousiaste krachten. Zij doet een beroep op de leden van 
de vereniging om zich aan te melden.
De vereniging telde aan het begin van 2012: 729 leden en op 31 
december was dit 684.

J. Br. 

Paleografie
De Paleografiewerkgroep bestond dit jaar gemiddeld uit 6 á 7 
man/vrouw en kwam in totaal 12 keer bijeen, eerst nog in Museum 
Kennemerland; later in de Bestuurskamer van de BHK.
Er werd deels in klein verband, deels door de gehele werkgroep 
aan drie projecten gewerkt, t.w.: 
Vroedschaps-boek 6 ( v.a. 1704), 
Weeskamer-boek 3 (v.a. 1642) en
het Kloosterarchief van St. Jan te Haarlem (v.a. ong. 1300). 
We hopen in 2013 weer het e.e.a. te kunnen publiceren. 

Publicaties
Ook dit jaar brachten we weer drie Nieuwsbrieven uit, en een 
lijvig Ledenbulletin.Daarnaast verschenen er in november twee 
nieuwe boeken: het langverwachte Velsen en zijn industriële 
geschiedenis van Cor Castricum, dat we samen met de Histori-
sche Kring Velsen konden uitgeven, en Oud Velsen 1911-2011, een 
kleine bedevaart naar het dorpsverleden van Ton van Oosterom. 
De verkoop van beide boeken is zeer voorspoedig gelopen: het 
eerste was al na enkele weken vrijwel uitverkocht, mede dankzij 
een kortingsactie via de IJmuider Courant, van het tweede is nog 
een bescheiden hoeveelheid over waarvoor allicht in de komende 
jaren nog belangstelling zal zijn. 

Het bestuur heeft zich in 2012 ook actief ingezet om de website 
WWW.HGMK.Nl actueel en levend te maken. Er werd een contract 
getekend met een professioneel bedrijf (Bundelmedia Beverwijk) 
en een eigentijdse site gecreëerd op basis van een ontwerp door 
Lisette Beentjes. De website wordt nu door de bestuursleden zelf 
actueel gehouden.
Hieraan gekoppeld hebben we ook accounts op Facebook en 
Twitter, waar we sinds kort ook actief zijn, al moet gezegd worden 
dat we daarmee nog niet geheel vertrouwd zijn. 

Werkgroep Monumenten
Nu de druk om gegevens aan te leveren bij de Gemeente Bever-
wijk is weggevallen, is de werkgroep in rustiger vaarwater terecht 
gekomen. Door vakanties en ziekte zijn er een aantal bijeenkom-
sten uitgesteld, waardoor de werkgroep in 2012 maar vier keer bij 
elkaar is gekomen.
Dit jaar is de werkgroep begonnen met het inventariseren van 
“gevelsier”: namen en eerste steenleggingen. Eerst in Wijk aan 
Zee en later in Meerenstein en Oosterwijk. Maar toen was de 
inventarisatie al uitgebreid met “straatmeubilair”: monumenten, 
standbeelden, kunst, grenspalen, etc. 
Al gauw bleek dat het resultaat van de inventarisatie veel groter 
was dan eerst werd gedacht. Ook moest alles gefotografeerd 
worden en in kaart gebracht. Een hele klus, waar we ook in 2013 
mee door zullen gaan.
Ook is er begonnen met een inventarisatie van alle (verdwenen) 
scholen in Beverwijk en Wijk aan Zee. Een hele klus om dat uit te 
zoeken, want bijna geen school heeft nog de oude naam. Wellicht 
is de 100 jarige Bethelschool nog de enige met de oorspronkelijke 
naam, alhoewel die bij de oprichting anders was.
Op 18 januari 2012 hebben een paar van onze leden met anderen, 
een wandeling door Wijk aan Zee gemaakt om te bezien of het 
een beschermd dorpsgezicht zou kunnen gaan worden. Over het 
resultaat is niets bekend. Ook over de zgn. quick-scan van beeld-
bepalende panden is niets meer gehoord.
Misschien kan mevr. Joke v.d. Aar er op de ledenvergadering 
opheldering over geven. Ook over de “tweede tranche voordracht” 
voor uitbreiding van de Gemeentelijke monumentenlijst, waar na 
een inloop op 31 mei ’12 in de Lutherse kerk voor belanghebben-
den, door ons ook niets meer is vernomen.
Tot slot zijn alle aangevraagde omgevingsvergunningen m.b.t. 
monumenten door ons bekeken, maar die gaven geen aanleiding 
om bezwaar aan te tekenen.
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Baten en Lasten over 2012          * informatieve posten

Baten 2011 Begroot 
2012

Werkelijk 
2012

Lasten 2011 Begroot 
2012

Werkelijk 
2012

Contributies   € 9.853,50  10.000,00 9.328,50 Nieuwsbrieven € 2.345,05  2.000,00 2.167,65
Rente 1.380,96  2.000,00 2.164,76 Ledenbulletin 3.699,90  4.200,00 3.739,63
Donaties 400,00 100,00 Boeken inkoop 8.095,27  P.M. 11.413,90
Verkoop boeken 6.135,75  P.M. 14.667,95 /* Bijdrage aan Museum Kennemerland 1.822,50  2.000,00 2.710,00
Meer ontvangst contr. 1.877,55 Website 485,70 3.177,14
Van Boekenfonds Historische werkgroepen 78,78  150,00 33,88
Porti / bezorgkosten 33,80 Administratiekosten 26,79  300,00 848,88
* Onttrekking res. Infocentrum 7.426,24 Excursies / Lezingen 243,00  400,00 480,00
* Onttrekking res. Onderst.fonds 1.000,00 Lidmaatschappen / Abonnementen 105,00  150,00 175,00

Porti / bezorgkosten 50,45  100,00 0,00
Bestuurskosten 256,05  500,00 50,00
Huur opslagruimte 570,00  600,00 570,00
Huur BHK gebouw 855,65
Algemene kosten 154,74  250,00 172,59
* Historisch informatie centrum 1.200,00  1.200,00 7.426,24
Bankkosten 137,10 247,25
Representatiekosten 19,95  150,00 59,95
Saldo in-verkoop boeken/boekenfonds -1.959,52 3.254,05
Meer ontvangst contr./onderst.fonds 1.877,55
Huishouding informatie centrum 51,18

Resultaat 439,45 -2.711,74
€ 19.647,76 12.000,00 34.721,25 € 19.647,76  12.000,00  34.721,25 

Balans per 31 december 2012
Debet Credit

2011 2012 2011 2012

Kas  €  85,73 227,99 Crediteuren € 1.906,03 2.293,53
ING  11.100,19 2.129,82 Vooruit ontvangen contributie 4.996,00 5.295,50
ING Zakelijke spaarrekening  33.335,10 80.255,22 Meer ontvangst contributie 1.730,00
Postbank termijndeposito  50.000,00 Ondersteuningsfonds 19.669,96 18.669,96
Debiteuren  360,80 7.040,30 Blomfonds 16.336,09 16.336,09
Waarborg opslagruimte  137,00 137,00 Boekenfonds 16.428,57 20.122,07
Tegoeden korte termijn  920,12 681,68 Reserve infocentrum 24.400,00 16.973,76

Algemene reserve 11.762,84 11.762,84
Resultaat 2.711,74 Saldo 439,45

€ 95.938,94 93.183,75 € 95.938,94 93.183,75

Toelichting
In 2012 is het ledenaantal gedaald. Het 
ledenaantal per 31-12-2012 bedraagt 684. 
In 2012 is het lidmaatschap van 54 leden 
beëindigd en hebben we 10 nieuwe leden 
mogen noteren.
Boekenfonds
In 21012 hebben we twee nieuwe boeken 
kunnen uitgeven; “Velsen en zijn industri-
ele geschiedenis” door Cor Castricum en 
het boek “Oud Velsen 1911-2011” van de 
hand van Ton van Oosterom.
Het eerste was eind 2012 al vrijwel uitver-
kocht, van Oud Velsen hebben we nu nog 
zo’n 50 exemplaren over.
De inkoopkosten bedroegen € 11.413,90 en 
de verkoop heeft € 14.667,95 opgebracht. 
Het voordelig saldo van € 3.254,05 wordt 
toegevoegd aan het boekenfonds.

Het saldo daarvan bedroeg op 01-01-12 
€ 16.428,57. Daaraan is ook nog toegevoegd 
(volgens besluit jaarvergadering 2012) het 
voordelig saldo van 2011, zijnde € 439,45. 
Het saldo komt daarmee per 31-12-12 op 
€ 20.122,07
Ondersteuningsfonds
Aan meeropbrengst bij de contributie is 
in 2012 € 1730,00 ontvangen, dit bedrag 
zal worden toegevoegd aan het ondersteu-
ningsfonds. Vanuit het ondersteunings-
fonds is €1000,- betaald aan Museum 
Kennemerland als bijdrage in de restaura-
tie van een Kinheim tapijt.
Website
In de loop van 2012 bleek dat de website 
niet meer werd onderhouden door ziekte 
van de webmaster. Ook bleek dat op korte 
termijn daar geen verbetering van te ver-

wachten was. We zijn op zoek gegaan naar 
een professionele ontwerper en bouwer. 
Dit alles heeft geresulteerd in de hoge niet 
geplande uitgavepost van € 3177,14.
Administratiekosten
Van de uitgegeven € 848,88 is ca. € 800 
uitgegeven aan de inkoop van een voor-
raad enveloppen.
Infocentrum
De aanschaf van alle materialen in het 
informatiecentrum, zoals computers en 
kasten, is betaald uit de reservering Histo-
risch Informatie Centrum.

Voorstel
Het bestuur stelt voor:
Het nadelig saldo van het boekjaar 2012 ten 
laste te brengen van de algemene reserve en 
de contributie voor 2014 niet te verhogen.

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland Financieel overzicht 2012
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Begroting 2014
(de begroting 2013 werd vastgesteld in de jaarvergadering 2012; zie Nieuwsbrief 55)

Baten 2013 2014 Lasten 2013 2014

Contributies €  10.000,00 9.400,00 Nieuwsbrieven € 2.300,00  2.300,00 
Rente  1.600,00 1.800,00 Ledenbulletins 3.800,00  3.800,00 
Verkoop boeken  P.M. P.M. Boeken P.M.  P.M. 
Onttrekking  reserve infocentrum  1.000,00 300,00 Bijdrage aan Museum Kennemerland 1.850,00  1.800,00 
Meer ontvangst contributie  1.000,00 1.000,00 Website 200,00  200,00 

Historische werkgroepen 150,00  100,00 
Administratiekosten 500,00  500,00 
Excursies / Lezingen 150,00  400,00 
Lidmaatschappen / Abonnementen 150,00  175,00 
Porti / bezorgkosten 100,00  50,00 
Bestuurs kosten / onvoorzien 200,00  100,00 
Huur opslagruimte 600,00  600,00 
Reservering / Huur  BHK gebouw 2.400,00  900,00 
Algemene kosten 150,00  175,00 
Bankkosten  250,00 
Representatie kosten 50,00  75,00 
Huishouding informatie centrum  75,00 

Ondersteuningsfonds 1.000,00  1.000,00 
€  13.600,00  12.500,00 €  13.600,00  12.500,00 


