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Jaarverslag 2013 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.
Het jaar 2013 werd gekenmerkt als een succesrijk jaar voor leden 
en belangstellenden van het Genootschap. De wekelijkse open-
stelling van het BHK-gebouw aan de Groenelaan en het activi-
teiten- en excursieprogramma hebben bij vele Beverwijkers en 
belangstellenden uit de regio een goede indruk nagelaten. Een 
trouwe groep van mensen met belangstelling voor de historie heeft 
het Genootschap zodoende blijvend aan zich kunnen binden. 
In het jaar 2013 vond er een wijziging in de samenstelling van het 
bestuur plaats: voorzitter Joep Frerichs, secretaris Jacob Braken-
hoff en penningmeester Jan de Boer bleven op hun plaats. Maar 
de bestuursleden Wim Spruit en Jeanette Duin vertrokken van-
wege persoonlijke omstandigheden. Als nieuw bestuurslid wordt 
de heer Harry Rengers benoemd en wordt mevrouw Claudia 
Hofman als kandidaat voor het bestuur toegelaten. 
Het bestuur kwam het afgelopen jaar tien keer in een vergadering 
bijeen voor planning van de lopende zaken en het coördineren 
van het activiteitenprogramma en de diverse werkgroepen. Voor 
verspreiding van informatie over de lezingen en de excursies werd 
gebruik gemaakt van de regionale pers en huis- aan huisbladen, 
de eigen periodieke nieuwsbrief en de website. Het bestuur is er 
tevreden over dat de website steeds weer actuele informatie biedt 
en door steeds meer mensen bekeken wordt. 
Uitermate tevreden is het bestuur over het lezingenprogramma 
dat eens in de twee weken aangeboden werd. Een verscheiden-
heid aan onderwerpen: Armenzorg in vroeger tijd, Mennonieten 
in Polen, Oud-Velsen, Beeldbank Museum Kennemerland, Linie 
van Beverwijk, Persoonsbewijzen en distributiekaarten, Razzia 
16 april 1944, Beverwijk 1900, Noord-Hollandse stolpen, His-
torisch kadaster in kaart, Slot van Koningsberg, Cartografie van 
Heemskerk, Wijkeroog en de Breesaap, 1000 jaar Beverwijkse 
kerkgeschiedenis.
Het genootschap oogstte ook steeds weer waardering met het 
organiseren van excursies op historisch en cultureel gebied: 
Bezoek aan het Inverdangebied in Zaanstad, een fietstocht langs 
de Lunetten en een bezoek aan de jubilerende Oud-Katholieke 
kerk van IJmuiden. 
In 2013 vond er weer regelmatig overleg plaats met de bevriende 
historische verenigingen in de regio IJmond: de HKH uit Heems-
kerk en de HKV uit Velsen en een afvaardiging van het museum 
Kennemerland. Doel van deze besprekingen is om informatie uit 
te wisselen en van elkaars ervaringen te kunnen leren. 
Vanuit het Historisch Genootschap Assendelft kwam het verzoek 
om mee te werken met de inrichting van een tentoonstelling over 
de Wijkermeerpolder in het voorjaar van 2014. Het gebied van 
de drooggelegde Wijkermeer ligt in twee gemeenten: Zaanstad 
(waarin de gemeente Assendelft in 1976 werd opgenomen) en 
Beverwijk. Het HGMK ging op deze uitnodiging in en met de 
voorbereidingen voor deze tentoonstelling werd aangevangen.
Museum Kennemerland kwam in september met het bericht dat 
het SAB-gebouw was vrij gekomen en of het genootschap geïnte-
resseerd was in een gezamenlijke exploitatie van deze ruimte. Het 
overleg met de gemeente Beverwijk (de eigenaar van het museum 
en de aanbouw) is nog in volle gang. Hopelijk zal in 2014 spoedig 
een definitief besluit hierover genomen gaan worden. 

Jaarverslag over 2013 van de werkgroep monumenten
De werkgroep monumenten is 9 keer bij elkaar gekomen. Dat 
is minder dan in andere jaren, omdat de werkgroep zich nu wat 
minder met monumenten hoeft bezig te houden. Toch zijn er 
spannende tijden geweest, o.a. de voordracht van de 2e tranche 
gemeentelijke monumenten in de gemeenteraad. Een bezorgde 
brief hierover aan B&W in april en een inspraak tijdens de raads-
commissie vergadering op 30 mei heeft wellicht geholpen dat het 
voorstel hiervoor, om de voordracht met 2 jaar uit te stellen, toen 
is verworpen omdat er geen meerderheid hiervoor in de gemeen-
teraad bleek te bestaan.

De 2e tranche is inmiddels definitief geworden en daarmee is 
Beverwijk een 70-tal gemeentelijke monumenten rijker, bovenop 
het 50-tal dat reeds eerder tot monument was verklaard. 
Gemeentelijke bezuinigingen waren er ook. Zo is de lijst van 
beeldbepalende panden geschrapt, evenals het plan voor het 
beschermde dorpsgezicht van Wijk aan Zee. Ook is de welstands-
commissie opgeheven, zodat er minder toezicht is op de aange-
vraagde vergunningen. Ook onze inspanningen betreffende de 
boerderij Klein-Oosterwijk zijn nu na de brand waarschijnlijk tot 
mislukken gedoemd. Eeuwig zonde.
Tijdens de bijeenkomsten werden de aangevraagde omgevings-
vergunningen betreffende monumenten getoetst. Er was dit jaar 
geen reden om hiertegen een zienswijze in te brengen. Verder is de 
werkgroep verder gegaan met de inventarisatie van wat wij “gevel-
sier” noemen: eerste stenen, bouwtegels, namen en ornamenten, 
etc. Daar blijkt zoveel van te bestaan dat de verwerking van al 
deze gegevens meer tijd vergde, zodat we een verdere inventari-
satie even hebben stilgelegd, om er in 2014 weer verder mee te 
gaan. Eén van onze leden heeft het plan opgevat om alle scholen 
in Beverwijk, zowel die in het verleden als het heden, te gaan 
inventariseren. Er is al een voorzichtige start mee gemaakt.

Van de gemeente hebben wij een aantal foto’s op panelen in 
bruikleen gekregen van de wandbekleding in de pastorie op de 
Breestraat. Dit om te beoordelen om of er herkenbare historische 
afbeeldingen op zouden kunnen staan. Tot nu toe heeft dit nog 
geen positieve reactie opgeleverd.
Tot slot heeft ons trouwe lid Wil Meijer aan het eind van het jaar 
te kennen gegeven te moeten stoppen met zijn werkzaamheden. 
Wil was vanaf het begin in 2003 een enthousiast lid van onze 
werkgroep en we zullen zijn deskundige inbreng missen.

Jaarverslag Paleografiewerkgroep 2013
2013 bleek een wat rommelig jaar te zijn. Weliswaar kwam de 
groep om de drie weken (13 keer) bijeen, maar door ziekte en/of 
vakantie waren er steeds maar 5 of 6 mensen aanwezig. Gelukkig 
meldde Roland de Ruiter zich aan om de gelederen te versterken!
Onze projecten: Vroedschap 6 (publicatie in september 2013) en 
Weeskamer 3 naderden hun voltooiing, d.w.z. de eenvoudige tek-
sten uit ca. 1750 behoefden eigenlijk geen transcriptie meer, maar 
registers ervan met persoonsnamen plus bijzonderheden leken 
ons noodzakelijk. Deze taak wordt nu door twee mensen van de 
groep uitgevoerd en later door anderen gecontroleerd.

Verschillende nieuwe projecten werden door de werkgroep 
uitgeprobeerd:
• Criminele Rollen van Beverwijk- te gemakkelijk- te modern.
• Kloosterarchief v. St. Jan te Haarlem v.a. ca. 1300. We hebben 

ongeveer 30 akten getranscribeerd –erg interessant, maar vrij 
zinloos, want tot onze schrik troffen we op internet en in 
diverse publicaties al meerdere van dezelfde transcripties aan– 
door anderen gemaakt! 

• Beleg van Oud-Haerlem  
Ong. 10 akten (v.a. 1346) getranscribeerd t.b.v. historisch 
onderzoek van Jean Roefstra. 

• Kasboek van een Lakenkoopman.  
Op verzoek (ter lering ende vermaak) van Michel Tuin enkele 
( zeer moeilijk leesbare) bladzijden (v.a. 1560) getranscribeerd.

• Erfscheidingen en Rooiingen in Beverwijk v.a. 1646 
Een definitieve start werd tenslotte gemaakt met dit project 
t.b.v. Jan van der Linden en hopelijk anderen.  
Schepenen hoorden tijdens een “extraordinaire rechtdag” de 
eis van requirant tot gerequireerde aan, betreffende rooiing 
in grond-, heining- en bouwkundige kwesties. Zij bekeken 
de situatie ter plekke en gelasten dan een van de partijen tot 
uitvoering van de veroordeling en betaling van de onkosten.
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Baten en Lasten over 2013          * informatieve posten

Baten
2012

Begroot 
2013

Werkelijk 
2013

Lasten 
2012

Begroot 
2013

Werkelijk 
2013

Contributies   € 9.328,50  10.000,00 9.052,00 Nieuwsbrieven € 2.167,65  2.300,00 2.654,35
Rente 2.164,76  1.600,00 1.341,53 Ledenbulletin 3.739,63  3.800,00 3.613,38
Donaties 100,00 Boeken inkoop 11.413,90  P.M. 454,31
Verkoop boeken 14.667,95  P.M. 2.616,30 Bijdrage aan Museum Kennemerland 2.710,00  1.850,00 1.692,50
Meer ontvangst contr.  1.000,00 1.000,00 Website 3.177,14  200,00 60,50
Van Boekenfonds Historische werkgroepen 33,88  150,00 15,95
Porti / bezorgkosten 33,80 Administratiekosten 848,88  500,00 361,41
* Onttrekking res. Infocentrum 7.426,24 1.000,00 0,00 Excursies / Lezingen 480,00  150,00 308,00
* Onttrekking res. Onderst.fonds 1.000,00 Lidmaatschappen / Abonnementen 175,00  150,00 105,00

Porti / bezorgkosten 0,00  100,00 109,84
Bestuurskosten 50,00  200,00 171,80
Huur opslagruimte 570,00  600,00 570,00
Huur BHK gebouw 855,65  2.400,00 1.271,25
Algemene kosten 172,59  150,00 214,00
Historisch informatie centrum 7.426,24
Bankkosten 247,25 222,88
Representatiekosten 59,95  50,00 
Saldo in-verkoop boeken/boekenfonds 3.254,05
Meer ontvangst contr./onderst.fonds  1.000,00 zie balans
Huishouding informatie centrum 51,18 81,22

Resultaat -2.711,74 1.103,44
€ 34.721,25 13.600,00 13.009,83 € 34.721,25  13.600,00  13.009,83 

Balans per 31 december 2013
Debet Credit

2012 2013 2012 2013
Kas € 227,99 42,12 Crediteuren € 2.293,53 1.765,89
ING 2.129,82 3.983,26 Vooruit ontvangen contributie 5.295,50 4.702,50
ING Zakelijke spaarrekening 80.255,22 Meer ontvangst contributie 1.730,00 1.758,00
ING Vermogen spaarrekening 86.581,03 Ondersteuningsfonds 18.669,96 20.399,96
Debiteuren 7.040,30 215,00 Blomfonds 16.336,09 16.336,09
Waarborg opslagruimte 137,00 137,00 Boekenfonds 20.122,07 20.122,07
Tegoeden korte termijn 681,68 1.197,40 Reserve infocentrum 16.973,76 16.973,76
Vooruit betaald 57,00 Algemene reserve 11.762,84 9.051,10
Resultaat 2.711,74 Saldo 1.103,44

€ 93.183,75 92.212,81 € 93.183,75 92.212,81

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland Financieel overzicht 2013

Toelichting
In 2013 is het ledenaantal opnieuw gedaald. 
Het ledenaantal per 31-12-2013 bedraagt 
677
In 2013 is het lidmaatschap van 49 leden 
beëindigd en hebben we 40 nieuwe leden 
mogen noteren.

Boekenfonds
In voorgaande jaren werd het verschil van 
inkoop en verkoop van boeken aan het 
eind van het jaar geboekt op het boeken-
fonds. Het bestuur heeft besloten om dat 
nu niet te doen. U vindt de bedragen nu in 
de baten en lasten. 
Dit heeft ook een financieel gunstig effect 
waardoor de in de begroting opgenomen 
onttrekking uit het reservefonds infocen-
trum nu niet nodig is.

Excursies / lezingen
In 2013 zijn meer lezingen gehouden ten 
opzichte van voorgaande jaren. De ver-
goeding aan de sprekers is daardoor hoger 
uitgevallen.
Ook voor 2014 staan er een groot aantal 
lezingen gepland. Om de meerkosten 
hiervan te dekken zijn er twee maatregelen 
getroffen;
• voor de lezingen, waarvoor de spreker 

een financiële vergoeding vraagt, 
wordt aan niet-leden een toegangsprijs 
gevraagd van € 5,–. 

• Voor koffie of thee bij lezingen wordt 
een bijdrage gevraagd van € 0,50 voor 
het eerste kopje.

Ondersteuningsfonds
Aan meeropbrengst bij de contributie is 
in 2013 € 1758,00 ontvangen, waarvoor 
onze hartelijke dank aan de gulle gevers! 
Dit bedrag zal worden toegevoegd aan het 
ondersteuningsfonds. 

Administratiekosten
Van de uitgegeven € 361,41 is ca. € 350 
uitgegeven aan de inkoop van enveloppen.

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

2013 toe te voegen aan het boekenfonds.
• de contributie voor 2015 niet te 

verhogen.
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Begroting 2015
(de begroting 2014 werd vastgesteld in de jaarvergadering 2013; zie Nieuwsbrief 58)

Baten 2014 2015 Lasten 2014 2015

Contributies €  9.400,00 9.400,00 Nieuwsbrieven € 2.300,00  2.650,00 
Rente  1.800,00 1.300,00 Ledenbulletins 3.800,00  3.650,00 
Verkoop boeken  P.M. P.M. Boeken P.M.  P.M. 
Onttrekking  reserve infocentrum  300,00 1.000,00 Bijdrage aan Museum Kennemerland 1.800,00  1.700,00 
Meer ontvangst contributie  1.000,00 1.500,00 Historische werkgroepen 100,00  100,00 

Administratiekosten 500,00  400,00 
Bankkosten  250,00 
Excursies / Lezingen 400,00  300,00 
Lidmaatschappen / Abonnementen 175,00  100,00 
Porti / bezorgkosten 50,00  50,00 
Bestuurs kosten / onvoorzien 100,00  100,00 
Huur opslagruimte 600,00  600,00 
Huur  BHK gebouw 900,00  1.300,00 
Huishouding informatie centrum 75,00  75,00 
Representatie kosten 75,00  75,00 
Algemene kosten 175,00  175,00 
Bankkosten 250,00
Website 200,00  175,00 
Ondersteuningsfonds 1.000,00  1.500,00 

€  12.500,00  13.200,00 €  12.500,00  13.200,00 


