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Jaarverslag 2018 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Ledenaantal
Op 1 januari 2018 startte het genootschap met 875 leden, op 
31 december 2018 was dit aantal gedaald naar 870 (703 leden en 
167 partnerleden). In 2018 werden 49 personen lid van onze ver-
eniging (44 leden en 5 partnerleden) en werd het lidmaatschap 
van 56 leden beëindigd (53 leden en 3 partnerleden).
De leden wonen op 703 adressen, verspreid over 59 woonplaat-
sen in Nederland en 1 in Duitsland. 619 daarvan (88%) wonen 
in  Midden-Kennemerland (Beverwijk, Heemskerk, Velsen en 
Uitgeest).

Bestuurssamenstelling
In 2018 bleef de bestuurlijke samenstelling ongewijzigd: Marcel 
Lindeman, voorzitter; Jacob Brakenhoff, secretaris; Johan Wol-
bers, penningmeester; Arie van Dongen en Harry Rengers, 
bestuursleden. Wel is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursle-
den. Johan heeft te kennen gegeven zijn taak als penningmeester 
te willen neerleggen en Jacob wil na 20 jaar deelgenoot van het 
bestuur geweest te zijn, de pen graag aan een ander doorgeven.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam maandelijks, behoudens in de maanden juli 
en augustus in vergadering bijeen. In januari werd besloten tot 
de aanschaf van een nieuw kassasysteem voor genootschap en 
museum. Het museum heeft door omstandigheden het nieuwe 
systeem tot op heden nog niet kunnen invoeren. In februari kon 
geconstateerd worden dat de uitgave van het boek over de schilder 
Sipke van der Schaar in 2017 een kostendekkende publicatie was 
geweest. In maart werd het voornemen vastgesteld om de vrijwil-
ligers van museum en genootschap in het vervolg tot een geheel te 
laten samen groeien. In de april kwam de nieuwe regelgeving met 
betrekking tot het privacyreglement aan de orde. In het regionaal 
overleg met de historische verenigingen uit de omtrek gaf Libbe 
van Dijk van de HKH een toelichting op de regelgeving en hij 
leverde ook de modelverklaring waarop wij de verklaring konden 
maken zoals die nu op onze website staat. In de meivergadering 
kwam het jaarlijkse zorgpunt ter sprake: de contributie betaling. 
Elk jaar weer vergeet een flink aantal mensen op tijd te betalen. Na 
een tweede aanmaning in september moesten we helaas 18 leden 
uitschrijven. In de julivergadering waren Elina Toepoel en Henk 
Stoker te gast om het werk van de paleografiegroep nog weer eens 
duidelijk onder de aandacht te brengen. Zij deden een oproep aan 
het bestuur om de resultaten van hun werk via de website voor 
geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Hetgeen intussen 
gebeurd is (zie daarvoor www.museumbeverwijk.nl).

In september was er overleg tussen de besturen van museum en 
genootschap waarbij de nieuwe bestuursleden en conservator, 
Harald Bos, werden voorgesteld. Afgesproken werd ook om bij 
de bestuurvergaderingen over en weer een afgevaardigde van elk 
bestuur te laten deelnemen. In de vergadering van november kon 
het concept beleidsplan 2019-2023 ter sprake gebracht worden, dat 
na de nodige aanpassingen in december kon worden vastgesteld. 
In de ALV van 2019 zal dit plan aan de leden voorgelegd worden. 
Onder het kopje OVER HGMK is dit op de website www.hgmk.nl 
in te zien. 

Regionaal overleg
Periodiek vond er overleg plaats met afgevaardigden van de 
besturen van de Historische Kring Velsen, Historische Kring 
Heemskerk, Historisch Genootschap Assendelft, Werkgroep 
Oud-Castricum en Museum Kennemerland. In het overleg streeft 
men tot samenwerking en afstemming te komen. Als resultaat van 
een dergelijk streven mag de tentoonstelling Feesten genoemd 
worden, die in 2018 werd voorbereid. In de tentoonstelling zijn 

inzendingen van Assendelft, Heemskerk, Velsen en Beverwijk/ 
Wijk aan Zee te zien.

Activiteitencommissie: lezingen en excursies
De activiteitencommissie slaagde er ook in 2018 weer in enkele 
excursies voor leden en belangstellenden op het programma te 
zetten. Helaas moesten enkele afspraken wegens gebrek aan belang-
stelling gecancelled worden: zoals een bezoek aan het Strandvond-
sten museum in Bakkum en het kerkje van Veenhuizen met het 
praalgraf van Reinout van Brederode. Voor de rondleidingen in de 
Thijsse's Hof en de  avondwandeling met Piet Diemeer nabij De 
Vlotter in Heemskerk was er wel voldoende belangstelling. Graag 
zou de commissie willen weten welke wensen er op dit gebied bij 
de leden leven, zodat daarop in gespeeld kan worden.
Als extra activiteit werd de theaterproductie opgevoerd van het 
gezelschap van Piet Paree uit Santpoort over de Droom van Wen-
ckebach, geschreven vanwege 100 jaar Hoogovens.

Bezoekersaantallen Lezingen HGMK:

2017 2018 verschil
Leden  998 848 -15%
Niet-leden 126 70 -44%
Totaal 1.124 918 -18%

Werkgroep monumenten
De werkgroep is in 2018 in totaal 6 keer bij elkaar geweest en 
heeft zich het hele jaar door bezig gehouden met het opvragen 
en beoordelen van omgevingsvergunningen met betrekking tot 
monumenten. Er hoefde dit jaar hierop geen commentaar te 
worden gegeven.

Onze voordracht voor een 3e tranche voor gemeentelijke monu-
menten is niet gehonoreerd, hoewel 25 er van door de gemeente 
uitgebreid zijn beschreven. Jammer van de energie die er door ons 
is ingestoken. Maar wie weet of het voorstel ooit weer uit de la 
komt. Wel is de gemeente bezig om monumenten beter voor het 
voetlicht te brengen d.m.v. een app. Wij hebben aangeboden om 
hiervoor gegevens aan te leveren.

Een klein groepje van ons is bezig om de verzamelde gegevens met 
betrekking tot gevelsier te catalogiseren en te digitaliseren. Er kan 
door de hoeveelheid nog wel enige tijd mee worden doorgegaan.
Voor de Open Monumentendagen hebben twee van onze leden 
een presentatie in het Huis van Geschiedenis gehouden. John 
Hamers met een voordracht over monumenten in Wijk aan Zee 
en Elisabet Sluis met een overzicht van Beverwijkse monumenten.
Ons lid John Hamers die veel foto’s voor ons maakt, is ook bezig 
om nieuwe bouwplannen in straten en wijken op beeld vast te 
leggen. Zodat dit in het archief kan worden opgeslagen.
Voor de werkgroep Koester Erfgoed hebben wij 30 monumenten 
geselecteerd voor de door hen geplande Open Deurenroute. Later 
is de lijst nog eens met 12 extra panden uitgebreid.
Gegevens over de zes Beverwijkse boerderijen zijn naar de Boerde-
rijen Stichting gestuurd, zodat daar nu de juiste gegevens hierover 
te vinden zijn.

De werkgroep is sinds maart uitgebreid met Marleen Kuijpers, 
zodat we weer uit 6 leden bestaan.
Eind 2018 is er besloten om het Beverwijkse scholenproject nu 
echt op te starten. Het gaat om een inventarisatie en vastleggen 
welke scholen er in Beverwijk hebben gestaan. Wij kunnen er in 
2019 weer tegenaan en gaan door op de ingeslagen weg.
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Paleografiewerkgroep
In 2018 kwam de werkgroep -bestaande uit 9 personen- 16 ochten-
den bij elkaar, die we gebruikten om:  
 - verder te gaan met het “hertalen” van 35 akten van de Schepen-
rolle uit het Oud Rechterlijk Archief van Beverwijk 1600-1811 
en wel van het jaar 1603. 

 - te voldoen aan het verzoek van diverse historische onderzoe-
kers om voor hen moeilijk leesbare documenten te transcribe-
ren. Dit waren zowel losse akten van allerlei aard als teksten op 
en naast landkaarten afgebeeld. 

Als laatste zijn we nu in de eindfase van het afronden, redigeren 
en toevoegen van enkele bijbehorende foto’s van alle getrans-
cribeerde teksten van de laatste 20 jaar. Dit alles dient voor de 
publicatie op de website van de nieuwe Documentenbank op 
www.museumbeverwijk.nl
We hopen dat dit binnenkort zijn beslag zal kunnen krijgen.

Publicaties
Als steeds brachten we in 2018 weer drie Nieuwsbrieven en een dik 
Ledenbulletin uit. Een compliment aan de inpakkers en bezorgers 
is hier op zijn plaats, want zij zorgen ervoor dat het grootste deel 

van onze leden deze steeds weer gratis in de eigen brievenbus krij-
gen bezorgd, ongeacht de weersomstandigheden.
Daarnaast hebben we, samen met de vrijwilligers van Museum 
Kennemerland, vrijwel onze gehele bibliotheek van Nieuwsbrie-
ven, Ledenbulletins en Paleografieboeken gedigitaliseerd online 
gezet en deze fulltext doorzoekbaar gemaakt. Een dergelijke aanpak 
met de collecties krantenknipsels is ook al in voorbereiding.
Veel energie en tijd is er gestoken in de HGMK-bijdrage aan de 
jubileumtentoonstelling van de Hoogovens, waarbij samen met 
het museum en enkele externe partijen de kaarten-module in de 
Multi-Touch-tafel en de ruimte met de luchtfoto's en 3D-viewers 
werden gerealiseerd. Met gepaste trots zagen we dat deze onderde-
len op andere locaties nog een tweede en derde leven was gegund.

Helemaal aan het eind van december kon, nog juist voor de kerst-
dagen, het langverwachte boek over de Goede Raadkerk gepre-
senteerd worden. Helaas moeten we intussen constateren dat onze 
boekprocucties de laatste jaren vooral leiden tot grote voorraden 
en niet of nauwelijks meer tot bijdragen aan ons Boekenfonds. 

Het was kortom een jaar, waarin niet is stilgezeten en heel wat 
boeiends en divers gebracht werd.

HGMK-lezingen 2018 Aantal Bezoekers
Datum Spreker Onderwerp Leden Niet-leden Totaal

18 jan René Ros Stelling Amsterdam 49 0 49
1 feb Wim Zondag Burgerlijke Stand 52 0 52

15 feb film Pauline van Vliet Soldaat onder het Zand 42 1 43
21 feb film Pauline van Vliet Soldaat onder het Zand 21 3 24
1 mrt Herman Palm Familie Van Hattum 39 9 48
7 mrt Herman Palm Familie Van Hattum 28 11 39
15 mrt Ab Klomp Reinout van Brederode 43 1 44
22 mrt Anja van Zalingen Opgravingen Botermarkt Haarlem 34 2 36
19 apr Jan van der Linden Joodse gemeenschap Beverwijk 45 4 49
3 mei Hans Nauta Luchtoorlog boven Kennemerland 41 4 45

17 mei JR Broekhuizen Gouden Eeuw Amsterdam 44 1 45
31 mei John Rutte Persoonsbewijzen/distributiekaarten 41 5 46
14 jun Ekke Wolters Thijsse's Hof 25 0 25
28 jun Frank Krake Wim Aloserij "De laatste getuige" 27 0 27
13 sep Rijkswaterstaat Nieuwe Sluis IJmuiden 56 6 62
27 sep Frits van Oostrom Jan van Brederode 45 6 51
11 okt Arie van Dongen Foto/filmavond 58 9 67
25 okt Bram Bouwens Hoogovens 100 31 1 32
8 nov Cor Oudendijk Sluizen NZ kanaal 49 3 52
6 dec Pauline van Vliet Hoogovens 100 31 0 31

20 dec Jan de Wildt Invloed Hoogovens op de regio 47 4 51
848 70 918
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Financiën HGMK

BATEN EN LASTEN Werkelijk  
2017

Begroting  
2018

Werkelijk  
2018

Begroting  
2019

BATEN
Contributie € 11.763 € 11.800 € 11.782 € 11.500
Subsidie gemeente € 7.100 € 7.100 € 7.100 € 7.100
Schenkingen / donaties € 1.400 € 1.400 € 2.609 € 2.400
Verkoop boeken € 0 € 0 € 4.232 € 2.700
Overige baten € 88 € 420 € 1.083 € 1.680
Totaal baten € 20.351 € 20.720 € 26.806 € 25.380

LASTEN
Huisvestingskosten € 6.927 € 7.100 € 9.000 € 9.100
Bijdrage Museum Kennemerland € 2.175 € 2.200 € 2.698 € 2.200
Kennemer Verledenbulletin € 3.717 € 3.000 € 2.648 € 3.000
Nieuwsbrieven € 2.278 € 2.500 € 2.111 € 2.500
Kantoorbenodigdheden € 1.019 € 750 € 998 € 800
Overige lasten € 2.547 € 1.820 € 7.528 € 2.280
Vrijwilligers € 909 € 1.500 € 269 € 900
Lezingen € 398 € 1.000 € 786 € 2.000
Afschrijving kantoorinventaris € € € € 700
Website € 484 € 500 € 563 € 500
Bankkosten € 299 € 350 € 309 € 400
Naar ondersteuningsfonds € € € 1.209 € 1.000
Totaal lasten € 20.753 € 20.720 € 28.119 € 25.380
Resultaat € -402 € 0 € -1.313 € 0

BALANS 2018 2017 2018 2017

ACTIVA PASSIVA
Kantoorinventaris € 2.807 Algemene Reserve € 11.016 € 11.016
Voorraden € 300 € 1.517 Ondersteuningsfonds € 26.366 € 25.919
Vorderingen € 862 € 1.621 Boekenfonds € 11.989 € 15.653
Liquide middelen € 70.236 € 80.098 Blomfonds € 16.336 € 16.336

Reserve apparatuur € 2.401 € 2.401
Crediteuren € 168 € 3.524
Overlopende passiva € 7.242 € 8.789
Resultaat € -1.313 € -402

Totaal activa € 74.205 € 83.236 Totaal passiva € 74.205 € 83.236
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Toelichting op de jaarrekening 2018 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Balans
Aan het eind van het boekjaar is een computer aangeschaft, die 
onder de balanspost Kantoorinventaris is opgenomen. De Voor-
raad bestond voornamelijk uit boeken die in 2018 zijn afgeschre-
ven ten laste van het Boekenfonds. Verder zijn kleinere voorraden 
als last in 2018 geboekt. Onder de post Vorderingen zijn debiteu-
ren en vooruitbetaalde bedragen opgenomen. 
De Liquide middelen bestonden uit de ING spaarrekening ad 
€ 65.048, de ING betaalrekening ad € 4.472 en een kassaldo van 
€ 715.

Ten laste van het Ondersteuningsfonds zijn behalve het negatieve 
resultaat van 2017 de kosten voor de aanschaf van luchtfoto’s ten 
behoeve van de Hoogovenstentoonstelling in Museum Kenne-
merland gebracht. Het Boekenfonds is belast met de afschrijving 
van de voorraad boeken en € 3.000 ter dekking van de productie-
kosten van “Lang leve de Klompenkerk”. Per balansdatum waren 
er nog twee te betalen Crediteuren.

Baten en lasten
In 2018 zijn de Schenkingen en Donaties onder één post samen-
gevoegd; het bedrag aan donaties ad € 1.209 is als “last” naar het 
Ondersteuningsfonds geboekt. Dit is het totaal van de bedragen 
die de leden bovenop hun contributie aan ons overmaakten, 
waarvoor wij hen hierbij hartelijk dank zeggen. 

In de post Verkoop boeken zit een bedrag van ruim € 3.700 
voor “Lange Leve de Klompenkerk”. Onder Overige baten zijn 

meevallers uit 2017 en opbrengsten van presentaties bij derden 
geboekt.

Het bedrag voor de Huisvestingskosten is een proforma bedrag; 
in de loop van 2019 zal een definitieve berekening met Museum 
Kennemerland worden gemaakt. 
De Overige lasten bestaan voor het grootste deel uit de produc-
tiekosten voor “Lang leve de Klompenkerk”. Een bedrag van 
€ 3.000 van deze kosten is zoals bovenvermeld ten laste van het 
Boekenfonds geboekt. Verder zijn hieronder de afrekening voor 
de Stichting Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland voor 
de jaren 2016 en 2017 opgenomen, waarvoor niet was begroot.

Het bestuur stelt voor om het negatieve resultaat van € 1313,– ten 
laste van de Algemene Reserve te brengen.

Begroting 2019
Voor 2019 worden geen grote afwijkingen verwacht met voor-
gaande jaren. De verkoop van “Lang leve de Klompenkerk” ver-
klaart het relatief hoge bedrag voor Verkoop boeken. De Subsidie 
van de gemeente Beverwijk wordt gecontinueerd. Het bedrag 
voor Overige lasten is ter dekking van de uitgaven aan ledenpas-
sen, Monumentengroep, Paleografiegroep, representatiekosten 
en van de uitgaven die gezamenlijk met Museum Kennemerland 
worden gedaan.

Beverwijk, 12 maart 2019


