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Jaarverslag HGMK 2020
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond na het afscheid van Jacob Brakenhoff uit 
Marcel Lindeman (voorzitter), Arie van Dongen (penningmees-
ter) en Harry Rengers. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 15 oktober werd daarnaast als algemeen bestuurslid benoemd 
Gé Hofman, die toen al geruime tijd als aspirant-bestuurslid aan 
de bestuursvergaderingen had deelgenomen.

Ledenaantal
Vooral als gevolg van de corona-maatregelen hebben we het 
ledenaantal in 2020 zien dalen. Een flink verloop hebben we elk 
jaar; dat hangt samen met de leeftijdsopbouw in onze vereni-
ging. Maar waar we normaal gesproken jaarlijks enkele tiental-
len nieuwe leden konden inschrijven bij onze lezingen is dat nu 
beperkt gebleven tot een klein aantal dat ons langs andere wegen 
wist te vinden.

31 december 2017 2018 2019 2020
leden 715 703 697 675
partnerleden 160 167 172 169
totaal 875 870 869 844

Aantal nieuwe aanmeldingen in 2020: 21
Aantal opzeggingen in 2020: 35

Activiteiten
Alleen in de eerste 3 maanden konden we het normale programma 
volgen, waarbij we op de donderdagavonden om-en-om een 
lezing en een inloopavond in het Huis van Geschiedenis orga-
niseerden. Daarna kwamen de achtereenvolgende lock-downs, 
waarin we gedurene enkele maanden wel onder strenge beper-
kingen de inloopavonden konden laten plaatsvinden, maar geen 
mogelijkheid zagen om grotere groepen mensen te ontvangen. 
Wel hadden we al voorbereidingen getroffen om de lezingen te 
verplaatsen naar de BHK-oefenruimte in de Groenelaan en zelfs 
naar het Kennemertheater. Maar toen de tweede lockdown in 
oktober werd afgekondigd moesten we ook daarvan afzien.

Los van de eventuele versoepelingen die de overheid misschien 
nog zou afkondigen waren we het er in het bestuur al snel over 
eens dat het in deze pandemie niet mogelijk zal zijn om de lezin-
genavonden zoals we die de afgelopen jaren gekend hebben in 
de komende tijd in dezelfde vorm te organiseren. Juist omdat de 
meeste belangstellenden alleen al door hun leeftijd tot de meest 
kwetsbare groepen gerekend moeten worden is het niet verant-
woord om ze in onze beperkte eigen ruimte uit te nodigen. We 
beraden ons nog op alternatieven, maar de overheidsmaatregelen 
zijn nu zo streng dat zelfs een bestuursvergadering feitelijk al niet 
meer toegestaan is.

lezing, spreker bezoekers leden

23-1 archeologie Haarlem, Anja van Zalinge 42
6-2 Kibboets Beverwijk, Saskia Sluiter 43
20-2 Wolff en Deken, Geertje French 4 38
27-2 Sihi Maters, Michiel Maters 12 48
11-3 workshop Denken, Hans Nuijen 10

Wel zijn we op andere vlakken actief geweest en hebben onder-
steuning geboden bij enkele initiatieven van andere organisaties, 
zoals de voorgenomen expositie over WO2 in Heliomare in april 
en de presentatie van het boekje over de Schouwbeek van Edward 
Houting in juli. Ook konden we bemiddelen in diverse verzoe-
ken om informatie die ons gedurende het jaar van verschillende 
kanten per e-mail bereikten. Enig succes hadden we vooral bij 
de indringende tijdelijke tentoonstelling Onvrijheid Toen en Nu 
in Museum Kennemerland, die voornamelijk met HGMK-leden 
werd verwezenlijkt. 

Die expositie was eigenlijk bedacht rondom het thema 75 jaar 
vrijheid, dat juist in 2020 onder zoveel beperkende regelgeving te 
lijden kreeg. Binnen datzelfde thema brachten we begin mei een 
bundel van drie dagboeken uit de oorlogsperiode uit, waarvoor 
de afzetkanalen helaas ook te beperkt bleken om enigszins uit de 
kosten te kunnen komen. We zullen moeten bezien hoe we in 
de komende jaren voor de -beperkte- oplage een lezerspubliek 
kunnen vinden.

Paleografiewerkgroep
We moeten constateren dat het aantal bijeenkomsten in het Huis 
van Geschiedenis voor de paleografiewerkgroep wel heel gering 
was t.o.v. andere jaren! Slechts vijf keer hebben we samen de trans-
cripties, die we thuis gemaakt hadden, met elkaar kunnen bespre-
ken, vergelijken en evt. corrigeren. Ons werkterrein besloeg nog 
steeds de “Schepenrolle van Beverwijk”, nu van het jaar 1605. Wel 
heel bijzonder was die ene bijeenkomst tussen de twee lockdowns 
in, buiten aan een lange tafel op een mooie zomerse dag, in de 
tuin van een van onze leden! En dan ook nog met de benodigde 
(digitale) beelden op groot scherm!

Verder heeft het merendeel van de leden zich tussentijds thuis 
bezig gehouden met de diverse onderdelen, d.w.z. de transcrip-
ties, persoons- en veldnamen, vreemde- en trefwoordenregisters, 
bestemd voor een nieuw uit te brengen boek 7 (1725-1742) in de 
serie, waar de werkgroep al vele jaren mee bezig is: ”Notulen van 
de Vergaderingen van de stede Beverwijk”.

Met het laatste boek over dit onderwerp levert de paleografie-
werkgroep een grote klus af; we hebben nu in totaal getrans-
cribeerd en vastgelegd 100 jaar Notulen van 1642-1742 uit de 
Resolutieboecken der Steede Beverwijck.
Ook dit 7e boek zal t.z.t. net als een flink deel van al onze publi-
caties te lezen zijn op internet:
via www.hgmk.nl > www.museumbeverwijk.nl > Documenten-
bank > Transcripties (nu 22)

Werkgroep monumenten
In een gesprek met wethouder Niele en ambtenaar Conny van 
Rijn op 4 februari kwam de Erfgoedvisie “Koester Erfgoed” 
ter sprake, dat door de gemeente Beverwijk in sept 2019 was 
uitgebracht. Hier werd commentaar op geleverd, o.a. door een 
uitgebreide notitie van Elisabet Sluis. Ook de bijbehorende uit-
voeringsnotitie werd besproken. Verder bespraken we een eventu-
ele 3e tranche van Gemeentelijke monumenten. Hiervoor is door 
J. Hille een voorstel ingediend. We zijn benieuwd of er iets van 
verwezenlijkt zal kunnen worden in deze moeilijke tijden. 
Aan de orde kwamen verder de Open Monumentendagen op 12 
en 13 september, die helaas niet zijn doorgegaan.

Ook op 10 maart is de werkgroep nog bij elkaar geweest. Na 
een nabespreking van het overleg met de wethouder kwamen de 
gemeentelijke bouwtegels ter sprake en de reacties hierop na de 
publicaties in de Beverwijker en de HGMK-Nieuwsbrief. Ook de 
bouw- en sloopvergunningen kwamen op tafel, maar daar hoefde 



Historisch Genootschap Midden-Kennemerland        Nieuwsbrief 82       Museum Kennemerland   3

geen actie op te worden genomen. Met de beoordeling daarvan 
zijn we het gehele jaar doorgegaan, hoewel we niet meer bij elkaar 
zijn geweest, want alle verdere activiteiten werden door de corona 
maatregelen onmogelijk. Wel hebben we nog een advies gegeven 
over de Indische buurt, n.a.v. de Kuenenplein-plannen.

Fotowerkgroep
De werkkgroep die zich bezighoudt met het verwerken en beoor-
delen van de fotocommentaren op de beeldbank is –binnen de 
grenzen van het landelijke coronabeleid– het langst actief geble-
ven. Met een groep van steeds maximaal 8 deelnemers werden 
de ingezonden commentaren op de annotaties en toelichtingen 
beoordeeld en zonodig verwerkt in de beeldbank. De voornaam-
ste activiteit is nog steeds het digitaliseren en annoteren van het 
Henk Honing-archief, waarvan intussen ruim 20 procent gereed 
is. Op de vaste donderdagavonden is deze activiteit goed in te 
passen in het inloop-karakter en heeft het voor de deelnemers 
een sterk socialiserende functie. In de loop van december hebben 
we helaas ook deze gezamenlijke activiteit moeten stilleggen. Een 
enkel lid van de werkgroep gaat wel thuis verder met het scannen 
van het vele negatief-materiaal.

Genealogie-inloop
Op initiatief van twee deelnemers aan de introductiecursus 
stamboomonderzoek zijn we in het voorjaar gestart met een 
maandelijkse inloop op de zondagmiddag, waar belangstellenden 
begeleiding, tips en hulp kunnen krijgen bij hun eigen onder-
zoek naar hun familiegeschiedenis. Effectief heeft dit helaas door 
de strenge corona-maatregelen slechts twee keer plaats kunnen 
vinden.  

Publicaties
Zoals elk jaar hebben we drie Nieuwsbrieven bij de leden bezorgd. 
Weliswaar telkenmale met nieuws onder voorbehoud, omdat we 

door nieuwe corona-maatregelen steeds de voorgenomen activi-
teiten moesten afgelasten, maar we onderhielden wel een beetje 
het contact met de achterban.

In mei brachten we bovendien een driedelige boekuitgave met 
dagboekaantekeningen uit de Tweede Wereldoorlog uit. In de 
regionale boekhandels zijn daarvan in de loop van de zomer wel 
enkele tientallen exemplaren verkocht, maar doordat we zelf niet 
open konden zijn is dit toch wel een van de slechtst lopende titels 
uit ons bestaan geworden. Wellicht kunnen we er in de komende 
jaren nog enige afzet in bewerkstelligen; het onderwerp is er tijd-
loos genoeg voor.

Het Ledenbulletin blijft wel een stevige pijler onder ons bestaan. 
Na een lange periode van voorbereiding kon in 2020 eindelijk het 
artikel over de Ceta-Bever het licht zien, in opnieuw een extra dik 
nummer waarmee we de regionale geschiedenis toch weer onder 
de aandacht konden brengen. Dankzij de schrijvende leden en 
de bezorgers, die steeds weer bereid zijn om in hun wijk onze 
uitgaven te verspreiden, weten we toch een groot aantal trouwe 
leden en lezers aan ons te binden.

Culturele ANBI
Helemaal aan het einde van het jaar viel bij de belastingdienst 
eindelijk de beslissing dat het HGMK het predikaat Culturele Alge-
meen Nut Beogende Instelling verdient. Daar was toch anderhalf 
jaar van correspondentie, overleg, advies en informatie aan vooraf 
gegaan. Vandaar dat onze aanvraagdatum als uitgangspunt werd 
genomen en de toewijzing, met terugwerkende kracht, per 2019 
geldt.
We hopen dat veel van onze leden hiervan zullen kunnen 
profiteren.

Toelichting bij de cijfers over 2020 (zoz)
BALANS:

Activa:
Onder Vorderingen staan enkele bedragen 
die we in 2020 vooruit betaald hebben 
(kosten voor de nieuwe website; postzegels 
voor de oude prijs)

Passiva:
Het positief resultaat van 2019 is aan de 
Algemene Reserve toegevoegd. Uit het 
Ondersteuningsfonds hebben we enkele 
onvoorziene uitgaven betaald (de aanleg 
van een ringleiding; juridische  kosten 
voor het verkrijgen van de ANBI-status; 
een bijdrage aan nieuwe vitrines voor 
Museum Kennemerland). Eraan toege-
voegd werd zoals elk jaar het bedrag dat 
onze leden bovenop hun contributie  aan 
ons overmaakten.

De Overlopende Passiva zijn de contri-
buties 2021 die we al in december 2020 
mochten ontvangen. 

BATEN EN LASTEN

Baten:
De boekverkopen vielen in 2020 erg 
tegen. We konden dit compenseren met 
de €4000 die als Reserve apparatuur op 
de balans stond, omdat we ervoor gekozen 
hebben de nieuwe apparatuur over 5 jaar af 
te schrijven. 

Het Ledenbulletin was door de vele artike-
len extra dik en deels in kleur uitgevoerd, 
waardoor de kosten hoger uitvielen dan in 
eerdere jaren. We vonden dit verantwoord 
omdat we onze leden door alle corona-
maatregelen dit jaar weinig anders hebben 
kunnen bieden.

Onder Overige lasten zijn onder meer de 
kosten van de productie van de 3 Dagboe-
ken WO2 opgenomen. Alle overige posten 
konden we vrijwel volgens de begroting 
afsluiten.

Begroting 2021
Te voorzien is een daling van onze inkom-
sten aan Contributies, omdat het leden-
aantal als gevolg van de corona-crisis daalt. 
De gemeente Beverwijk heeft ons daaren-
tegen al in februari verblijd met een extra 
tegemoetkoming van €2600 waarvan we 
de ontwikkeling van onze nieuwe website 
kunnen bekostigen. In de nieuwe website 
is onder meer een webshop opgenomen, 
waarmee we hopen de boekverkopen 
weer een beetje uit het slop te kunnen 
halen. Ook is er een koppeling met ons 
reserverings systeem dat we nodig zullen 
hebben als we weer activiteiten mogen 
ontplooien. 

Opnieuw is er een groot aantal artikelen 
ingestuurd voor het jaarlijks Ledenbulle-
tin. We overwegen om daarom -wederom 
als compensatie voor het beperkte aantal 
andere activiteiten- dit jaar 2 Ledenbul-
letins uit te brengen.

Mochten zich verder nog onvoorziene 
extra uitgaven voordoen dan zullen we 
daarvoor de Algemene reserve en/of het 
Ondersteuningsfonds aanspreken.   
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Financiën HGMK

BATEN EN LASTEN Werkelijk  
2018

Werkelijk  
2019

Begroting  
2020

Werkelijk  
2020

Begroting  
2021

BATEN
Contributie € 11.782 € 13.251 € 13.000 12.850 12.000
Subsidie gemeente € 7.100 € 7.270 € 7.372 7.372 7.500
Schenkingen / donaties € 2.609 € 2.299 € 2.400 2.182 2.200
Verkoop boeken € 4.232 € 5.440 € 3.000 2.269 2.500
Overige baten € 1.083 € 1.821 € 1.628 4.229 4.000
Totaal baten € 26.806 € 30.081 € 27.400 28.902 28.200

LASTEN
Huisvestingskosten € 9.000 € 6.990 € 8.200 8.554 8.900
Bijdrage Museum Kennemerland € 2.698 € 2.173 € 2.300 2.110 2.000

Kennemer Verledenbulletin € 2.648 € 4.017 € 3.500 4.223 6.000
Nieuwsbrieven € 2.111 € 2.618 € 2.700 2.311 2.250
Kantoorbenodigdheden € 998 € 639 € 900 1.026 1.000
Overige lasten € 7.528 € 4.171 € 5.000 6.091 4.100
Werkgroepen € 269 € 70 € 500 358 500
Lezingen € 786 € 1.017 € 1.000 186 500
Afschrijving kantoorinventaris € € 700 € 1.500 1.500 1.500
Website € 563 € 572 € 600 407 300
Bankkosten € 309 € 183 € 300 262 350
Naar ondersteuningsfonds € 1.209 € 899 € 900 782 800
Aanvulling boekenfonds 3.664
Totaal lasten € 28.119 € 27.713 € 27.400 27.810 28.200
Resultaat € -1.313 € 2.368 € 0 1.092 0

BALANS 2018 2019 2020 2018 2019 2020

ACTIVA PASSIVA
Kantoorinventaris 2.807 € 2.107 € 4.191 Algemene Reserve € 11.016 € 9.703 € 12.072

Voorraden € 300 € Ondersteuningsfonds € 26.366 € 25.790 € 23.343

Vorderingen € 862 € 9.740 € 1.596 Boekenfonds € 11.989 € 15.653 € 15.653

Liquide middelen € 70.236 € 73.743 € 69.431 Blomfonds € 16.336 € 16.336 € 16.336

Reserve apparatuur € 2.401 € 4.000 € –

Crediteuren € 168 € 5.698 € –

Overlopende passiva € 7.242 € 6.042 € 6.722

Resultaat € -1.313 € 2.368 € 1.092

Totaal activa € 74.205 € 85.590 € 75.218 Totaal passiva € 74.205 € 85.590 € 75.218


