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Jaarverslag 2016 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
De voorzittershamer bleef in 2016 in 
handen van dhr. Joep Frerichs. Hij heeft 
te kennen gegeven dat het na 20 jaar wel 
"mooi genoeg" geweest is en dat hij zijn 
functie m.i.v. de nieuwe bestuursperiode 
over wil dragen aan een opvolger. Helaas 
heeft die zich nog niet gemeld. De secreta-
ris, dhr. Jacob Brakenhoff, in dienst sinds 
1998 zal dit nog uiterlijk twee jaar willen 
blijven doen. Ook voor hem wordt uit-
gekeken naar een opvolger. Dhr. Arie van 
Dongen gaf in 2016 zijn werkzaamheden 
als penningmeester over aan dhr. Johan 
Wolbers. Dhr. van Dongen zal zich blij-
ven bezighouden met de publicaties van 
de boeken, ledenbulletins en nieuwsbrie-
ven van het genootschap. Op de ALV van 
donderdag 14 april in het BHK-gebouw 
werd de voorgedragen kandidaat voor het 
penningmeesterschap, dhr. Johan Wolbers 
met algemene stemmen door de aanwezige 
leden aanvaard. Op diezelfde ALV werd 
aan dhr. Jan van der Linden een erespeld 
uitgereikt, vanwege zijn verdiensten op het 
gebied van vastlegging en het uitdragen 
van de plaatselijke geschiedenis. Voor ver-
dere algemene bestuurstaken draagt dhr. 
Harry Rengers zorg en mevr. Jannie Eij-
king, geen bestuurslid, heeft de zorg voor 
de ledenadministratie. 

Ook dit jaar kwam het bestuur weer 
maandelijks in vergadering bijeen, aan-
vankelijk nog in de bestuurskamer van het 
BHK-gebouw aan de Groenelaan, en enkele 
keren in de oude vergaderzaal van het 
museum, maar na de zomervakantie in de 
gloednieuw ingerichte, prachtige biblio-
theek van het Huis van Geschiedenis. 
Want dat mag toch wel het hoogtepunt 
in het jaar genoemd worden: de opening 
van het Huis van Geschiedenis en het 
vernieuwde Museum Kennemerland op 
vrijdag 9 september door wethouder Mw. 
Cecilia van Weel-Niesten. Bij die gelegen-
heid overhandigde de oud-voorzitter van 
de HKH, dhr. Niek Linger uit Heemskerk 
de schoolbel van de voormalige Willibror-
dusmavo aan het museum. Op vrijdag 7 
oktober namen we afscheid van hem in 
het crematorium Westerveld in Driehuis. 
We kijken terug op vele jaren van goede 
samenwerking met de HKH dankzij de 
goede contacten via deze inspirerende en 
bevlogen voorzitter. 

Vanaf april sloot het museum voor een 
grondige herinrichting en renovatie en 
werd begonnen dankzij de medewer-
king van de gemeente Beverwijk met het 
opknappen en inrichten van het voor-
malige SAB-gebouw achter het museum. 
Met hulp van vele vrijwilligers van 
museum en genootschap werd die ruimte 
getransformeerd in het huidige Huis van 
Geschiedenis, feitelijk het "clubhuis" van 

het genootschap. Donderdag 23 juni was 
de voorlaatste bijeenkomst in het BHK-
gebouw en werd er afscheid genomen van 
de beheerder, dhr. Jan de Munck. Het 
bestuur van het genootschap kijkt terug 
op een aantal goede jaren dat men gastvrij-
heid genoot in het BHK-gebouw. De toene-
mende populariteit van de lezingen aldaar 
heeft er toe bijgedragen dat het ledental 
van de vereniging een voortdurend toe-
nemend beeld is blijven vertonen. Op 
donderdag 4 januari werd het jaar geopend 
met een nieuwjaarsreceptie. Daarna volgde 
om de 14 dagen een lezing en in de weken 
daartussen een inloopavond. De lezingen 
werden goed bezocht. Op de avond over 
Van Gelder Papier door dhr. Jack Zuurbier 
verschenen wel 130 personen. Dhr. Zuur-
bier overleed op 24 juni. De HKV verliest in 
hem een verdienstelijk medewerker.

Daarna kwamen dhr. Wladimir Dobber 
over Corn. Cornzn. van Uitgeest; dhr. Jur 
Kingma over het Zaans industrieel erf-
goed; dhr. Herman Palm: de stadsomroe-
per van Beverwijk; dhr. Nico Brantjes: de 
tuinen van Assumburg; mw. Lia Vriend-
Vendel: Oer-IJ gebied; dhr. Jean Roef-
stra: de Tempeliers; drs. Fred Schweitzer: 
herkenbare sporen uit het Beverwijk; Dr. 
Otto Bleker: een scheepsarts bij de VOC; 
dhr. René Muetstege: 70 jaar Sportfond-
senbad; dhr. Richard Schellevis: Atlantik-
wall in Wijk aan Zee; dhr. Hans Nauta: 
de Schnellbootbunker in IJmuiden; dhr. 
Jos Dekker: sociale woningbouw; dhr. Aad 
Kok: de Linie van Beverwijk; mw. Saskia 
Sluiter en dhr. Roel van Gulik: de kibboets 
in Velsen-Nrd; dhr. Jos Kleijne: Brons-
tijd in Kennemerland; dhr. P. Sluisman: 
het slagersvak in vroeger tijd; dhr. Jan vd 
Linden: grafstenen in de Grote kerk. Voor-
waar een geslaagd jaar met een gevarieerd 
en aantrekkelijk programma, aangevuld 
met enkele excursies: o.a. naar de tuinen 
van Assumburg, de bunkers in Wijk aan 
Zee en een bezoek aan de Grote kerk in 
Beverwijk. Donderdag 10 november vond 
ook de jaarlijkse historische ruilbeurs weer 
plaats. Dit keer vanwege het slechte weer 
wat minder druk bezocht. 

In de maandelijkse vergaderingen kwamen 
als vaste punten telkens weer op de 
agenda: mededelingen, in- en uitgaande 
post, notulen vorige vergadering, finan-
ciën, museum, Huis van Geschiedenis, 
programma lezingen en excursies, regio-
naal overleg (met HKH, HKV en museum, 
publicaties en website en een rondvraag ter 
afsluiting. 

In 2016 verschenen de volgende publica-
ties: "Dirk Jansen" jachtopziener op de 
Breesaap, door mw. Cherry Bron en het 
eerste deel uit de reeks "Slachtoffers van 

WO II" door Bart Vuijk. En uiteraard 
weer een Ledenbulletin. Nr. 40 met onder 
meer een bijdrage van Jan de Wildt over 
de nieuw aangekomen vreemdelingen in 
Beverwijk. Parallel daaraan werd de ten-
toonstelling "Wijkplaats" in het museum 
over hetzelfde onderwerp gehouden. 
Het genootschap werkte mee aan verkoop 
en verspreiding van het boek "Leven op de 
Stelling" van Uitgeverij Noord-Holland. 

In het vorige jaarverslag werd er melding 
gemaakt van de zorgen ten aanzien van de 
website van het HGMK. Het bestuur is nog 
steeds niet tevreden over het functioneren 
daarvan. Agenda en actualiteiten worden 
keurig bijgehouden. Maar het vastleggen 
van oude nieuwsbrieven en ledenbulletins 
functioneert nog niet zoals gewenst. Naar 
oplossingen in deze wordt nog naarstig 
gezocht. 

Regelmatig vond het z.g. 5-partijenoverleg 
plaats: een overleg met de besturen van 
HGMK, de Historische Kring Heemskerk, 
de Historische Kring Velsen, het Histo-
risch genootschap Assendelft en Museum 
Kennemerland. Afgesproken werd om in 
het jaar 2017 een gezamenlijk onderwerp 
aan te gaan pakken. Gekozen werd voor 
het thema "Industrialisatie" onderverdeeld 
in volgende subonderwerpen: tijdperk van 
het ambachtelijke handwerk; gebruik van 
molens en windkracht; eerste industrialisa-
tie met de stoommachine; de moderne tijd 
gebruik makend van fossiele brandstoffen, 
en als laatste: elektriciteit en toenemende 
mechanisatie en automatisering. Dhr. 
Toon Vessies van het historisch genoot-
schap Assendelft nam als toehoorder aan 
dit overleg deel. 

werkgroep Monumenten
De werkgroep is in 2016 tien keer bijeen 
geweest, meestal voltallig. Er is hard 
gewerkt om een lijst met beeldbepalende 
panden te fotograferen en te beoordelen. 
Deze lijst was door de gemeente Beverwijk 
samengesteld en het verzoek was om deze 
panden van een beoordelingscijfer te voor-
zien. Een en ander, nadat we in april kennis 
hadden gemaakt met de nieuwe ambtenaar 
voor cultuurhistorie, mevr. C. van Rijn. 
Op verzoek is er door ons ook een inven-
tarisatie gemaakt van de nog aanwezige 
bollenschuren. Ook is de bibliotheek van 
het Huis van Geschiedenis in het bezit 
gekomen van de twee boeken met volle-
dige beschrijvingen van de gemeentelijke 
monumenten (1e en 2e tranche). Prachtige 
naslagwerken.
De term “beeldbepalend” gaf bij ons nogal 
wat verwarring, die een afvaardiging van 
de werkgroep ter sprake heeft gebracht op 
28 oktober in een gesprek met wethouder 
C. van Weel en mevr. C. van Rijn in het 
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Stadhuis. Besloten werd toen om een 
nieuwe voordracht (3e tranche?) te maken 
voor gemeentelijke monumenten. Verder 
is toen de suggestie gedaan om het toren-
uurwerk van het voormalige Raadhuis 
aan de Breestraat te plaatsen op een plek 
in de Beverhof. De vuurbaak in Wijk aan 
Zee moet volgens ons een archeologisch 
monument worden. 
Ook hebben we toen als suggestie inge-
diend om het zeer vervallen pand in de 
Kloosterstraat t.z.t. af te breken en weer op 
te bouwen (bij kinderboerderij de Baak?) 
Wij kregen verder de opdracht mee om de 
ingediende beoordelingslijst nog van com-
mentaar te voorzien.
Hiermee zijn we aan de slag gegaan en 
hebben daar ook de panden aan toege-
voegd die eerder, bij onze voordracht van 
de 2e tranche, werden afgewezen maar 
toen wel door ons hoog waren beoordeeld. 
Deze uitgebreide voordracht is in janu-
ari 2017 bij de gemeente ingediend. De 
werkgroep is benieuwd wat er mee gaat 
gebeuren.

Paleografie werkgroep
Het kalenderjaar 2016 kon zeer positief 
afgesloten worden:
We telden 13 bijeenkomsten, waarbij de 
werkgroep vanaf 13 september terecht 
kon in het Historisch Informatie Cen-
trum. Dat werd als buitengewoon prettig 
ervaren: vergaderen aan een ruime tafel 
met uitstekend licht en internet en met 
bovendien een groot formaat wandscherm 
waarop direct onze akten digitaal te zien 
zijn!
Ook vanaf deze datum mochten we een 
aantal nieuwe deelnemers aan de groep 
verwelkomen en met hen wordt behalve 
op onze driewekelijkse bijeenkomsten, 
vaak tijdens de inloopwoensdagmiddagen 
geoefend in het “hertalen” van de Sche-
penrolle van 1601, betreffende de lagere 
rechtspraak in Beverwijk.

Daarnaast transcribeerden we - op verzoek 
- diverse 17e-, 18e-, en 19eeeuwse akten en 
brieven voor dhr. Jan van der Linden en 
dhr. Fred Schweitzer, beiden bezig met his-

torisch onderzoek waarvan de publicaties 
nog gaan volgen.

Tenslotte werd de leden van de werk-
groepen en andere genodigden door het 
Bestuur van het HGMK op 22 november 
een feestje aangeboden t.g.v. het feit dat de 
groep 20 jaar geleden was opgericht!

Na ontvangst met koffie en gebak was er 
een rondleiding door het nieuw ingericht 
Museum en werd met een drankje en hapje 
getoost op de toekomst van de werkgroep 
in onze nieuwe behuizing.

Het ledental van de vereniging bedroeg 
op 1 januari 2016: 821 (691 leden plus 130 
partnerleden )en op 31 december 2016: 
827 (697 leden plus 130 partnerleden). Er 
waren 42 + 1 opzeggingen en 48 + 1 nieuwe 
aanmeldingen.
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Balans per 31 december 2016

2016 2015
ACTIVA
VASTE ACTIVA  €  €  €  € 

Belang Stg. Huis van Geschiedenis 1.549 0
Waarbog opslagruimte 137

1.549 137

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2.212
Debiteuren 497 43
Overlopende activa 896 720
ING vermogen spaarrekening 73.528 87.808
ING rekening courant 3.550 7.219
Liquide middelen 742 458

81.425 96.248

82.974 96.385

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 9.083 9.083
Ondersteuningsfonds 25.905 22.536
Blomfonds 16.336 16.336
Boekenfonds 16.125 19.625
Reserve infocentrum 0 16.974
Reserve apparatuur 3.000
Reserve software 500
Resultaat boekjaar 1.933 1.550
Donaties en giften 1.498

72.882 87.602

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 2.014 2.140
Overlopende passiva 8.015 6.643
Overige 63

10.092 8.783

82.974 96.385

Resultaten 2016

BATEN EN LASTEN
2016 2015

BATEN  €  € 

Contributies 11.770 10.053
Donaties 971 1.498
Giften 900
Entreegelden 692
Subsidie Gemeente Beverwijk 7.100 1.670
Verkoop boeken en ledenbulletin 1.556 1.963
Verkoop Koffie, thee etc 651
Doorberekende portokosten 407
Huishouding informatie centrum 391
Overige baten 166 114
Rente 333 720
Ontrekking Informatiecentrum 18.524
Onttrekking Boekenfonds 3.500

46.570 16.409

LASTEN

Nieuwsbrieven 2.475 2.489
Ledenbulletin 2.917 3.272
Ledenpasjes 605
Bijdrage Museum Kennemerland 2.053 2.140
Website 938 182
Historische werkgroepen 198 149
Administratiekosten 692
Excursies en lezingen 516 248
Lidmaatschappen en abonnementen 108
Kantoorbenodigdheden 883
Porti en bezorgkosten 569 225
Afschrijvingskosten boeken 3.507
Reserveringskosten apparatuur en software 3.500
Bestuurskosten 98
Huur 1.136 1.945
Bijdrage expoitatieresultaat HIC 3.106
Algemene kosten 607 200
Bankkosten 355 254
Representatiekosten/vrijwilligers 722 1.359
Toevoeging ondersteuningsfonds 1.871 1.498
Gift Historisch Informatie Centrum 18.679
Resultaat 1.933 1.550

46.570 16.409

Financiën HGMK
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Begroting 2018
(De begroting 2017 werd vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 april 2016)

Toelichting bij de Balans en Resultaten 2016

Historisch Informatie Centrum (HIC)
Behalve de verbouw- en inrichtingskosten van het gebouwtje 
achter het museum, deelden we ook het exploitatieresultaat met 
Museum Kennemerland. Enerzijds hadden we in het verleden 
gereserveerd onder de post Reserve Infocentrum, die in 2016 
geheel is gebruikt, anderzijds werd in de loop van 2016 de huur 
van het Harmoniegebouw en de opslagruimte bij Brakenhoff 
opgezegd. Op de balans hebben de volgende posten met de 
nieuwe situatie te maken: 1) Belang Stg. Huis van Geschiedenis 
(betreft de exploitatie); 2) Reserve infocentrum; na toevoeging 
van de donaties van 2015 is in 2016 € 18.472 vrij gekomen voor 
onze bijdrage aan de verbouwing- en inrichting van het HIC.
In het totaal hebben wij € 19.176 meebetaald aan het HIC. Het 
restant kwam ten laste van de baten en lasten van 2016.
Verder hebben wij ons verplicht tot deelname in de exploitatie-
kosten van het HIC. Daartoe werd een aparte stichting opgericht: 
Stichting Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland. Deze 
stichting sloot boekjaar 2016 af met een negatief resultaat. Ons 
aandeel daarin komt voor op de staat van baten en lasten onder 
de post: Bijdrage exploitatieresultaat HIC. Aangezien wij met een 
hoger bedrag in de stichting deelnamen vertoont de balanspost 
aaan de activazijde: Belang Stg. Huis van Geschiedenis het restant.
Voorraad boeken.
In 2016 zijn drie publicaties gemaakt, te weten: “Dirk Jansen, 
opzichter jachtopziener op de Breesaap”, “Slachtoffers van WOII 
in de IJmond, deel I” en “Ledenbulletin 40”. De waarden van 
deze publicaties tegen kostprijs minus een afschrijving van 75% 
komen voor onder de balanspost: Voorraden.
Reserveringen
In 2016 zijn twee nieuwe reserveringen gestart, te weten: Reserve 
apparatuur en Reserve software. Totaal is voor deze bestemmin-
gen € 3.500 gereserveerd.

Ondersteuningsfonds
De ontvangen donaties en giften zijn – in overeenstemming met 
een in het verleden gemaakte afspraak met de leden – direct toe-
gevoegd aan de balanspost: Ondersteuningsfonds.

Toelichting bij de Begroting 2018

• Contributies: hoewel we sinds de opening van het Huis van 
Geschiedenis opvallend meer nieuwe leden hebben mogen 
begroten, hebben we gezien het behoorlijk aantal opzeggingen 
het bedrag voor contributies gehandhaafd.
• Subsidie Gemeente Beverwijk: voor 2018 staat het subsidiebe-
drag nog niet vast.
• Vrijval Boekenfonds: op de in 2018 uit te geven publicaties in 
2018 houden we rekening met een afschrijving van € 3.000.
• Verkoop boeken: we gaan uit van de uitgifte van 3 à 4 titels inclu-
sief het Ledenbulletin en baseren ons op de verkoopresultaten in 
de afgelopen 2 jaar.
• Excursies en Lezingen: er is een groeiende belangstelling voor de 
lezingen ook bij niet-leden.
• Exploitatie Stichting Huis van Geschiedenis Midden-Kenne-
merland: we verwachten de komende jaren samen met Museum 
Kennemerland de exploitatie te moeten aanvullen.
• Afschrijving boeken: voor boeken verwachten we € 3.000 af te 
schrijven; deze kosten worden gedekt uit een vrijval ten laste van 
het Boekenfonds. Dit geldt zowel voor de begroting van 2018 als 
die van 2017.
• Reserveringen apparatuur en software: onze investering in 
computer hardware en software heeft een beperkte technische 
levensduur als gevolg van de enorm snelle ontwikkelingen. Zowel 
voor 2017 als 2018 verwachten we € 3.000 te kunnen reserveren.

BATEN begroot 
2018

begroot 
2017

werkelijk 
2016

LASTEN begroot 
2018

begroot 
2017

werkelijk 
2016

Contributies 12.000 12.000 11.770 Nieuwsbrieven 2.500 2.500 2.475
Rente 300 500 333 Ledenbulletin 4.000 4.000 2.917
Verkoop boeken 2.000 2.000 1.556 Bijdrage Museum Kennemerland 2.100 2.100 2.053
Donaties/giften 1.400 1.400 1.871 Historische werkgroepen 100 100 198
Sponsoring/overige 1.000 1.000 166 Administratiekosten 1.300 600 1.488
Inkomsten infocentrum 0 500 651 Bankkosten 400 250 355
Subsidie gemeente 7.000 7.308 7.100 Excursies/Lezingen 1.000 800 516
Vrijval Infocentrum 18.524 Lidmaatschappen/abonnementen 50
Vrijval Boekenfonds 3.000 3.000 3.500 Porti/bezorgkosten 200 100 162
Overige baten 700 692 Algemenekosten/onvoorzien 700 1.000 607

Representatiekosten/vrijwilligers 700 1.000 722
Bestuurskosten 100 100
Huur 1.136
Expl. Stg. Huis van Geschiedenis 7.000 7.308 3.106
Website 400 400 938
Ondersteuningsfonds 1.400 1.400 1.871
Afschrijving boeken 3.000 3.000 3.507
Reservering apparatuur en software 2.500 3.000 3.500
Gift Historisch Informatie Centrum 18.679
Resultaat 1.933

27.400 27.708 46.163 27.400 27.708 46.163


