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Jaarverslag 2015 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.
Het bestuur was in 2015 als volgt samen-
gesteld: Joep Frerichs, voorzitter; Jacob 
Brakenhoff, secretaris; Arie van Dongen, 
penningmeester; Harry Rengers en Clau-
dia Hofman, bestuursleden. In de loop 
van het jaar gaf mevr. Hofman te kennen, 
vanwege gezinsuitbreiding niet meer aan 
bestuurstaken toe te komen en besloot 
afscheid te nemen. In het najaar meldde 
zich een kandidaat voor het penningmees-
terschap, Johan Wolbers uit Beverwijk.  
Hij zal in de komende ALV als zodanig 
voorgedragen worden. Zijn partner, Jannie 
Eijking bood aan om de ledenadministra-
tie, die voorheen door Lia Pennycook-Hil-
bers beheerd werd, over te willen nemen. 

Het bestuur kwam maandelijks in vergade-
ring bijeen.  Centraal thema dat in elke ver-
gadering aan bod kwam was de voortgang 
van het overleg met Museum Kennemer-
land om gezamenlijk tot verwezenlijking 
van het Historisch Informatiecentrum 
in het voormalige SAB-gebouw achter het 
museum te komen. Het proces kwam in 
een stroomversnelling na een positieve 
reactie van de zijde van de gemeente 
Beverwijk inzake toekenning van de sub-
sidie aanvrage van zowel genootschap als 
het museum om het centrum te huren en 
te exploiteren. 

Een volgend terugkerend agendapunt was 
de activiteitenkalender inzake lezingen 
op de donderdagavond en excursies in de 
regio. Het lukte de commissie (Elina Toe-
poel, Jacob Brakenhoff en Joep Frerichs) 
steeds weer om boeiende sprekers aan 
te trekken en aantrekkelijke excursies te 
organiseren. Beide activiteiten verheugen 
zich in toenemender belangstelling van 
de leden en het ledental neemt hierdoor 
geleidelijk toe. 
Volgend punt waarmee het bestuur 
zich bezighield, was het overleg met de 
regionale historische verenigingen uit 
Heemskerk, Velsen en het museum Ken-
nemerland. Afgesproken werd om op 

zaterdag 18 april een gezamenlijke activi-
teit voor vrijwilligers van elke geleding te 
organiseren. 's Morgens werd het Huis van 
Hilde in Castricum bezocht en 's middags 
het Erfgoedproject De Hoop in Uitgeest. 
De 43 deelnemers waren unaniem tevre-
den over een geslaagde dag. 

Het genootschap krijgt alom lof voor het-
geen zij op het gebied aan publicaties voor 
de leden jaarlijks weet te verzorgen. Ook 
dit jaar kwam er weer een prachtig Leden-
bulletin tot stand met bijdragen van een 
aantal vaste en nieuwe schrijvers als o.a. 
Jan Morren, Herman Palm, Piet Kelder en 
Sander Wassing. Verder werd er gewerkt 
om in 2016 een aantal nieuwe boeken uit te 
geven. Mevr. Osinga uit Egmond leverde 
een manuscript aan van haar grootvader 
Dirk Jansen, boswachter bij Boreel. Fred 
Schweitzer bood aan om de over de kaart 
van Daniel van Breen een publicatie te ver-
zorgen. Met Cor Bart en Bart Vuijk werd 
er overleg gepleegd om een aantal cahiers 
uit te gaan geven over Oorlogsslachtoffers 
1940-1945  uit deze regio. 
Een punt van aanhoudende zorg in 2015 
bleef het functioneren van de website. Op 
het eerste gezicht vertoont de website van 
het HGMK zich niet onaantrekkelijk en 
wordt de actuele informatie over de activi-
teiten van het genootschap goed bijgehou-
den. Maar waar het bestuur blijvend over 
teleurgesteld is, is het functioneren van de 
zoekfunctie betreffende de nieuwsbrieven 
en de publicaties. Wanneer het in het 
komende jaar niet lukt om verbeteringen 
in deze aan te brengen, zal het bestuur zich 
genoodzaakt zien om tot een andere oplos-
sing over te gaan.  Daarvoor zijn enkele 
opties in beraad
Ledenaantal op 31 december 2015 bedroeg 
619 + 151 partnerleden 

werkgroep monumenten
De werkgroep monumenten, bestaande uit 
een vaste kern van 6 personen,  is dit jaar 
6 keer bij elkaar gekomen. Dat is evenveel 

als vorig jaar, omdat de werkgroep zich 
niet zozeer met monumenten heeft bezig 
gehouden. Maar wel zijn wij bezig geweest 
met de beoordeling van aangevraagde 
omgevingsvergunningen (verbouwingen) 
voor gemeentelijke monumenten. Voor 
een pand aan de Alkmaarseweg heeft dit 
geleid tot een rechtszaak, die door de eige-
naar is verloren. Hij is daartegen in beroep 
gegaan bij de Raad van State. Maar daar dit 
een zaak was tussen hem en de gemeente 
Beverwijk, hebben wij ons daar niet verder 
mee bemoeid.
Ook dit jaar hebben wij ons dit jaar bezig 
gehouden met wat wij noemen “gevelsier”. 
Wij zijn verder gegaan met inventariseren, 
wat een grote hoeveelheid gegevens ople-
verde, die wij in de volgende rubrieken 
hebben ingedeeld: eerste steenleggingen, 
stenen met jaartallen, namen, bouwdagen, 
kunst op gevels (gevelsier) en varia. Om dit 
eerst allemaal te verwerken zijn we zelfs nu 
even gestopt met inventariseren. 

Volgend jaar hopen we ons bezig te gaan 
houden met de zgn. beeldbepalende 
panden. Dit is een categorie die net de 
gemeentelijke monumentenlijst niet 
heeft gehaald, maar die wel een bepaalde 
bescherming aan de panden biedt.
Wij hebben het ook over de toestand van 
de Lunetten gehad n.a.v. een vraag en Aad 
Kok benaderd om hierover zijn visie te 
geven. Hij meldde dat Lunet 12 erg ver-
waarloosd is, maar die is in particuliere 
handen.
Ook hebben wij contact gehad met Meta-
Bison over het tuinhuisje en haar desge-
wenst onze hulp aangeboden.
Tot slot melden wij dat ambtenaar dhr. J. 
Hille die cultuurhistorie onder zijn beheer 
had, met pensioen is gegaan. Wij hebben 
altijd prettig met hem samengewerkt. Zijn 
opvolger is mevr. C. van Rijn geworden. 
Helaas is haar nog minder uren toebe-
deeld, waardoor wij haar sterkte wensen 
bij het vervullen van haar zware taak.

werkgroep Paleografie
In 2015 kwam de werkgroep 11 ochten-
den bij elkaar om verder te gaan met het 
transcriberen van de “Schepenrolle” uit 
het Oud Rechterlijk Archief van Bever-
wijk 1600-1811, waarmee wij in 2014 gestart 
waren. 
Onlangs hebben wij de 65 akten, waaruit 
dit eerste jaar (1600) van de Schepenrol 
bestaat, kunnen afronden om deze vervol-
gens- zo mogelijk- op de website van het 
Historisch Genootschap te publiceren. 
In het voorjaar maakten we nog even een 
zijsprongetje met de transcriptie van 1 pag. 
zeer moeilijk leesbare tekst uit “Het kas-
boek van een lakenkoopman” t.b.v. Michel 
Tuin.

Aan het einde van de zeer geslaagde vrijwilligersdag op 18 april 2015, bij de Stichting 
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest.
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Toelichting bij de jaarcijfers 2015 en de begrotingen 2016 en 2017 van het HGMK
Aan het einde van 2015 noteerden we 699 
leden en 151 partnerleden (53 leden uitge-
schreven; 34 nieuwe leden).

Met een zuinig beleid hebben we het jaar 
2015 keurig binnen de begroting kunnen 
afsluiten. Die begroting was dan ook 
in oktober nog bijgesteld, omdat we de 
subsidie van de gemeente en de vooruit-
zichten ten aanzien van het in te richten 
Huis van Geschiedenis met daarin ons 
Historisch informatie Centrum niet tijdig 
voor de jaarvergadering hadden kunnen 
verwerken.

Baten:
• De contributie-inkomsten zijn flink 

hoger dan in 2014. Dit danken we 
vooral aan al die leden die er een 
partnerlidmaatschap bij hebben 

genomen. We zijn verheugd te kunnen 
constateren dat we ook veel partnerle-
den bij onze lezingenavonden mogen 
begroeten.

• De rente-inkomsten zijn nog lager 
uitgevallen dan we hadden voorzien. 
We voorzien dat die in de komende 
jaren nog lager zullen uitvallen; door de 
dalende rentetarieven maar ook omdat 
we een flink deel van ons spaargeld in 
de inrichting van het HIC gaan steken.

• De boekverkopen hebben dankzij de 
inzet van Ger Peters toch weer ruim 
€ 2000,- opgebracht. Allemaal met 
oudere uitgaven, want in 2015 hebben 
we geen nieuwe boeken uitgebracht.

• Vooral dankzij een aantal zeer gulle 
gevers kunnen we dit jaar weer bijna 
€ 1500 aan extra contributie-inkomsten 
bijschrijven in het ondersteuningsfonds.

• Het saldo van de koffieverkoop in de 
Groenelaan hebben we genoteerd als 
“huishouding informatiecentrum”. 

• We hebben dit jaar geen beroep hoeven 
te doen op onze reserve-potjes.

Lasten:
• Het Ledenbulletin was in 2015 iets 

dunner dan de voorgaande jaren, 
waarmee ook de kosten iets lager zijn 
uitgevallen.

• De bijdrage aan Museum Kennemer-
land is gebaseerd op het aantal leden. 
Per lid of partnerlid dragen we jaarlijks 
€ 2,50 af, ter vergoeding van de gratis 
toegang tot het Museum. 

• Aan de website hebben we minder 
uitgegeven dan voorzien; helaas omdat 
de geplande opwaardering met full-
tekst doorzoeken van onze publicaties 

Financiële resultaten HGMK over 2015        * informatieve posten

Baten Lasten 
Werkelijk 2014 Begroot 2015 werkeliljk 2015 Werkelijk 2014 Begroot 2015 werkelijk 2015

Contributies  9.319 10.000 10.053 Nieuwsbrieven 2.258 2.650 2.489 
Rente 1.030 800 720 Ledenbulletin 4.253 3.650 3.272 

Subsidie 1.670 1.670 Boeken inkoop 1.620 58 
Saldo Verkoop boeken 2.028 2.000 2.021 Bijdrage aan Museum Kennemerland 1.795 2.000 2.140 
Meer ontvangen contr. 1.378 1.500 1.498 Website 363 600 182 

Huishouding Informatie Centrum 269 350 391 Historische werkgroepen 100 149 
Porti / bezorgkosten 65 Administratiekosten 271 600 692 

Sponsoring/overig 964 114 Excursies / Lezingen 904 800 248 
Ontrekking aan Blomfonds 336 Lidmaatschappen / Abonnementen 37 50 108 

Porti / bezorgkosten 65 100 225 
Bestuurskosten 102 100 98 

Huur opslagruimte 627 470 595 
Huur BHK gebouw 1.288 950 1.350 

Algemene kosten/onvoorzien 756 1.000 200 
Bankkosten 153 250 254 

Representatiekosten/vrijwilligers 722 1.000 1.359 

* Ontrekking aan Boekenfonds 1.600 Meer ontv. contr.naar onderst.fonds 1.378 1.500 1.498 
* Onttrekking res. Onderst.fonds 1.000 Huur informatie centrum 1.800 

Resultaat 32 1.550 
16.689 17.620 16.466 16.624 17.620 16.466 

Balans per einde 2014
Debet Credit

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Kas 42 399 458 Crediteuren 1.766 2.140 
ING 3.983 7.576 7.219 Vooruit ontvangen contributie 4.703 7.276 6.643 

ING Zakelijke spaarrekening Meer ontvangst contributie 1.758 1.378 1.498 
ING Vermogen spaarrekening 86.581 82.808 87.808 Ondersteuningsfonds 20.400 21.158 22.536 

Debiteuren 215 910 43 Blomfonds 16.336 16.336 16.336 
Waarborg opslagruimte 137 137 137 Boekenfonds 20.122 19.625 19.626 

Tegoeden korte termijn (rente) 1.197 720 Reserve infocentrum 16.974 16.974 16.974 
Vooruit betaald 57 Algemene reserve 9.051 9.051 9.083 

Resultaat Resultaat 1.103 32 1.550 
92.213 91.830 96.385 92.213 91.830 96.385 
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Toelichting bij de begrotingen 2016 en 2017
In de ledenvergadering van 2015 hebben we de begroting voor 
2016 vastgesteld. Erg bepalend voor onze financiën is de ontwik-
keling van het Historisch Informatie Centrum dat we samen met 
het museum in de nieuwe vleugel achter het museum gaan onder-
brengen in het Huis van Geschiedenis.
Vast staat daarbij inmiddels dat het museum aan de inrichting 
daarvan veel geld zal besteden. We hebben afgesproken dat het 
HGMK voor de helft aan de die kosten zal bijdragen. Meevallers 
worden gezocht in de vorm van sponsoring, waarnaar momenteel 
naarstig gezocht wordt.

In de begrotingen voor 2016 en 2017 zijn opvallende afwijkingen 
ten opzichte van de werkelijke resultaten van 2015:

• Contributies: we hadden verwacht dat door de verhoging 
van de contributie naar €15 het aantal leden zou afnemen, 
en dat pas in 2017, door het beoogde succes van het Huis van 
Geschiedenis, er weer een groei zou ontstaan. De resultaten 
tot nu toe laten zien dat de terugval erg zal meevallen.

• De boekenverkoop hebben we behoudend begroot op € 2000. 
In 2016 brengen we zeker twee, mogelijk 4 nieuwe titels uit. 
Helaas kunnen we niet voorzien hoe succesvol de verkoop 
daarvan zal worden, maar we proberen hier natuurlijk wel een 
aanmerkelijk hoger resultaat mee te halen. 

• De sponsorgelden zullen vooral aan het Huis van Geschiede-
nis en het museum ten goede komen. Voor het HGMK denken 
we door advertentieruimte in het Ledenbulletin te verkopen 
ongeveer € 1000 te kunnen verkrijgen.

• De inkomsten van het infocentrum zijn de toegangsgelden 
van niet-leden en de verkoop van koffie en thee. Mede door 
de verhoogde prijzen verwachten we hierin iets beter te scoren. 
De resultaten tot nu toe in 2016 bevestigen dit ruim.

• De kosten voor lezingen en excursies hebben we bewust hoog 
ingeschat om kwalitatief goede sprekers te kunnen inhuren.

• De Huur infocentrum is het HGMK-aandeel in de huur- en 
energiekosten, gebaseerd op het huurcontract en ervaringsge-
gevens van de vorige huurder. Hiertegenover staat de subsidie 
van de gemeente. 

• Voor de website voorzien we een grote revisie, waarvan we de 
kosten over meerdere jaren willen spreiden. Het bestuur werkt 
aan een plan om daarvoor een nieuw systeem met reserve-
ringsposten te gaan hanteren.

Niet in de begroting is opgenomen wat de kosten van de inrichting 
van het HIC zullen zijn, omdat we nog geen enkel zicht hebben 
op sponsorgelden. Wel hebben we samen met het museum deze 
kosten voor elk van onze organisaties op 20 à 30 duizend euro 
gebudgetteerd. Daarvoor zal de Reserve Infocentrum in de loop 
van 2016 aangesproken worden; een kleiner deel zullen we uit het 
ondersteuningsfonds betalen en voor het restant kunnen we het 
Blomfonds aanspreken als de ledenvergadering daarmee instemt.

Met vriendelijke groet,
Arie van Dongen

Begroting 2017

Baten werkelijk 2015 begroot 2016 begroot 2017 Lasten werkelijk 2015 begroot 2016 begroot 2017

Contributies 10.053  10.500  12.000 Nieuwsbrieven 2.489 2.500 2.500
Rente 720  600  500 Ledenbulletins 3.272 4.000 4.000
Saldo Verkoop boeken 2.021  2.000  2.000 Boeken 58 
Meer ontvangst contributie 1.498  1.400  1.400 Bijdrage aan Museum Kennemerland 2.140 2.000 2.100
Onttrekking Blomfonds  550 Historische werkgroepen 149 100 100
Sponsoring/overig 114  1.000  1.000 Administratiekosten 692 600 600
Inkomsten infocentrum 391  350  500 Bankkosten 254 250 250
Subsidie gemeente 1.670  7.100  7.308 Excursies / Lezingen 248 800 800

Lidmaatschappen / Abonnementen 108 50 50
Porti / bezorgkosten 225 100 100
Algemene kosten / onvoorzien 200 1.000 1.000
Huur opslagruimte 595 

Huur  BHK gebouw 1.350 
Representatie kosten/vrijwilligers 1.359 1.000 1.000
Bestuurskosten 98 100 100
Huur infocentrum 7.200 7.308
Website 182 400 400
Ondersteuningsfonds 1.498 1.400 1.400

Afschrijvingen/Reserveringen 1.550 2.000 3.000
16.466 23.500 24.708 16.466 23.500 24.708 

mislukt is. We beraden ons nog op 
het invoeren van deze service aan de 
website-bezoekers.

• Voor de lezingen hebben we dit jaar 
geen dure sprekers gehad, en de kosten 
van de excursies zijn goeddeels door 
de deelnemers opgebracht, waardoor 
we per saldo ruim onder de begroting 

konden blijven, die was gebaseerd op de 
resultaten van 2014.

• De kosten voor de boekenopslag en 
voor de huur van het BHK-gebouw zijn 
hoger uitgevallen omdat we ten tijde 
van het opstellen van de begroting nog 
dachten dat het HIC in 2015 zou worden 
gerealiseerd. Daar staat tegenover dat er 

nog geen huurkosten voor het voorma-
lige SAB-gebouw waren. 

• Per saldo hielden we in 2015 € 1550 
over. We stellen de vergadering voor om 
dit bedrag aan de post Reserve Infocen-
trum toe te voegen.


