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Jaarverslag 2021 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Door alle corona-maatregelen moesten 
vrijwel alle activiteiten die we in 2021 
gepland hadden komen te vervallen. 
Na de eerste versoepelingen konden we 
alleen nog de Algemene Ledenvergadering 
houden op 24 juni. Toen in het najaar de 
lezingen weer konden worden opgepakt, 
waarvoor we vanwege de grotere ruimte 
weer naar de BHK waren uitgeweken, ging 
het land al na de derde lezing opnieuw in 
lockdown. Wat wel doorging waren de 
volgende lezingen: 23 september met Co 
Backer, 21 oktober met o.a. Jean Roefstra 
en 18 november Wim van Hooff over het 
Huis ter Kleef. Alle andere moesten afge-
zegd worden, zoals Anja van Zalinge voor 
de derde keer! Deze drie lezingen werden 
veel minder goed bezocht dan we voor-
heen gewend waren. Het lijkt erop dat dit 
een trend is.

Wel konden de werkgroepen online of in 
beperkte samenstelling hun werkzaamhe-
den voortzetten.

Paleografiewerkgroep
Ook dit jaar kon de werkgroep maar 
weinig ( 9x) bij elkaar komen om de thuis 
gemaakte transcripties van de “Schepen-
rolle van Beverwyck” te bespreken – en 
meestal waren we dan ook nog niet in 
complete bezetting! De stukken van het 
jaar 1605 zijn dus ook nog niet afgerond.

Wel was het in oktober mogelijk een 
lezing/presentatie over het project “De 
IJsberg zichtbaar maken” door dhr. Nico 
Vriend in het Noord-Hollands Archief 
voor de leden van de werkgroep te 
organiseren: 
Op ons verzoek legde hij uit wat A.I. 
(Artificial Intelligence) inhoudt; waar het 
toegepast wordt (bv. bij het ontsluiten van 

enorme fotocollecties), maar vooral ook 
wat voor ons de invloed zal zijn ( en nu al 
is) op het transcriberen van oude teksten. 
Het “zelflerende proces van de computer” 
maakt grote vorderingen en zal in de toe-
komst wellicht de handmatige transcrip-
ties grotendeels gaan vervangen. 
Nu al kan iedereen in diverse archieven 
reeds getranscribeerde oude documenten 
opvragen: www.zoekintranscripties.nl 
De ons getoonde voorbeelden (van 
ca. 1800) waren al heel goed leesbaar 
gemaakt…

Werkgroep monumenten
Ook gezien de leeftijd van de werkgroeple-
den waren we extra voorzichtig wat betreft 
de bijeenkomsten. Pas in het najaar zijn 
wij voorzichtig weer begonnen.
Een daarvan was de bijeenkomst op 23 
november waar afscheid werd genomen 
van ons werkgroeplid Afra Bart. Een 
aanvulling met nieuwe leden zou ons zeer 
welkom zijn!
Verder stonden er een aantal vaste agenda 
punten op de agenda, zoals de beoordeling 
van bouw en sloopvergunningen.
Wij hebben contact gehad met de 
gemeente over de nieuwe woningbouw aan 
de Breestraat, Nieuwstraat, Slangenweg en 
het Rijksmonument aan de Nieuwstraat 3.
We zijn verder gegaan met de zg. 3e tran-
che gemeentelijke monumenten, waar-
onder sporthal de Walvis. Dit is door de 
gemeentelijke monumentencommissie 
zeer positief ontvangen.
Ook ontvingen we nog een heel aardig 
bericht van raadslid Paul Meiland over 
bouwtegels van 1965. Helaas kan dit door 
zijn overlijden geen vervolg krijgen.

Inloop Genealogie
sinds enige tijd verzorgen Anneke van 
Doesburg en Thom de Raadt op de eerste 
zondag van de maand een inloop Genea-
logie. De belangstelling was dit jaar erg 
wisselend; soms was er niemand, een 
enkele keer waren er wel 3 bezoekers die 
bijgestaan konden worden bij hun eigen 
stamboomonderzoek. De loop zit er nog 
niet echt in. 

Fotowerkgroep
Met onverminderd enthousiasme wordt er 
nog steeds doorgewerkt aan het digitalise-
ren en annoteren van de enorme collectie 
persfoto’s. Een kleine 30.000 kleinbeeld-
negatieven zijn inmidels verwerkt en klaar 
om in de beeldbank te worden opgeno-
men. Door het inloopkarakter van de 
avonden schuiven steeds vaker ook andere 
belangstellenden aan.

Publicaties
Natuurlijk waren er weer drie Nieuwsbrie-
ven, die door de vaste groep bezorgers bij 
de leden thuis werden bezorgd. Door het 
grote aantal aangeboden artikelen konden 
we in 2021 twee Ledenbulletins uitbren-
gen, waarmee we de leden ondanks de vele 
afgezegde activiteiten toch waar voor hun 
geld hebben kunnen bieden. Het ziet er 
naar uit dat dat ook in 2022 weer het geval 
zal zijn.
In september brachten we het boek 
Be Frank, 60 jaar Bintangs uit, omdat 
we vonden dat dit een belangrijk stuk 
Beverwijkse historie beschrijft. We ver-
wachten daarmee in de loop van 2022 uit 
de kosten te komen.
Ook leverden we weer onze bijdrage aan 
het tot stand brengen van de regionale 
Open Monumenten-brochure, die voort-
aan een meerjarig karakter krijgt.
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Financiën HGMK 2021-2022

BATEN EN LASTEN Werkelijk  
2019

Werkelijk  
2020

Begroting  
2021

Werkelijk  
2021

Begroting  
2022

BATEN
Contributie € 13.251 12.850 12.000 12.571 12.000
Subsidie gemeente € 7.270 7.372 7.500 7.505 7.625
Schenkingen / donaties € 2.299 2.182 2.200 2356 2.200
Verkoop boeken € 5.440 2.269 2.500 99 3.500
Overige baten € 1.821 4.229 4.000 2.638 2.000
uit ondersteuningsfonds 3.098
Totaal baten € 30.081 28.902 28.200 28.268 27.325

LASTEN
Huisvestingskosten € 6.990 8.554 8.900 8.479 9.000
Bijdrage Museum Kennemerland € 2.173 2.110 2.000 2.088 2.000

Kennemer Verledenbulletin € 4.017 4.223 6.000 5.851 6.500
Nieuwsbrieven € 2.618 2.311 2.250 2.304 2.500
Kantoorbenodigdheden € 639 1.026 1.000 1.306 1.000
Overige lasten € 4.171 6.091 4.100 1.712 3.000
Werkgroepen € 70 358 500 378 600
Lezingen € 1.017 186 500 -34 625
Afschrijving kantoorinventaris € 700 1.500 1.500 1.500 1.500
Website € 572 407 300 2.802 200
Bankkosten € 183 262 350 302 400
Naar ondersteuningsfonds € 899 782 800 956 800
Aanvulling boekenfonds 3.664 0
Totaal lasten € 27.713 27.810 28.200 27.644 27.325
Resultaat € 2.368 1.092 0 624 0

BALANS 2019 2020 2021 2019 2020 2021

ACTIVA PASSIVA
Kantoorinventaris € 2.107 € 4.191 € 2.691 Algemene Reserve € 9.703 € 12.072 € 13.165
Vorderingen € 9.740 € 1.596 Ondersteuningsfonds € 25.790 € 23.343 € 21.200
Liquide middelen € 73.743 € 69.431 € 72.820 Boekenfonds € 15.653 € 15.653 € 15.653

Blomfonds € 16.336 € 16.336 € 16.336
Reserve apparatuur € 4.000 € – € –
Crediteuren € 5.698 € – € –
Overlopende passiva € 6.042 € 6.722 € 8.533
Resultaat € 2.368 € 1.092 € 624

Totaal activa € 85.590 € 75.218 € 75.511 Totaal passiva € 85.590 € 75.218 € 75.511
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Toelichting bij het financieel overzicht 2021
Bij de Balans:
Liquide middelen: Dit is het totaal van de tegoeden op de bank 
en het kasgeld.

Aan het eind van het jaar stonden er geen rekeningen meer open; 
er zijn dus geen vorderingen en geen crediteuren.

Het ondersteuningsfonds werd aangevuld met de extra betalin-
gen van de leden (€ 956,–); er is € 3098,– aan onttrokken om het 
extra Ledenbulletin te kunnen betalen.

Onder Overlopende passiva staat het bedrag dat de leden aan 
contributies voor 2022 al in december aan ons overmaakten.

Het ledenaantal is in 2021 met 20 afgenomen. Er waren 30 opzeg-
gingen en we mochten 10 nieuwe leden inschrijven. 
Per eind 2021 was de stand:

post
gratis/

ereleden IJmond totaal

leden 53 6 605 664

partnerleden 6 1 164 171

totaal 59 7 769 835

Aan Museum Kennemerland is daarom 835 × €2,50 = € 2087,50 
overgemaakt als vergoeding voor de gratis entree van HGMK-leden.

Bij de Baten en Lasten:
Verkoop boeken is het saldo van de inkoop en verkoop van de 
boeken uit onze eigen uitgeverij. Er bleef een bescheiden positief 
saldo over, mede dankzij de meevallende resultaten van de ver-
koop van oudere titels en tweede-hands boeken. De opbrengsten 
van het Bintangs-boek worden voor een groot deel pas in 2022 
verwacht.

Onder Overige baten valt onder meer de onverplichte tege-
moetkoming van € 2600,– die we in het kader van de corona-
maatregelen van de gemeente Beverwijk mochten ontvangen; die 
is geheel aangewend om de herziening van de website mee te 
bekostigen.

De kosten voor het Ledenbulletin vielen aanzienlijk hoger uit 
dan normaal, doordat we vanwege de vele kopij een extra num-
mer uitbrachten, dat ook extra portokosten met zich bracht. Het 
ziet ernaar uit dat we dat in 2022 weer zullen gaan doen. Ook dan 
zullen we daarvoor een beroep doen op het ondersteuningsfonds.

In 2021 konden we slechts 3 lezingen organiseren. Dankzij de 
bereidwilligheid van de BHK om ons de ruimte daarvoor ter 
beschikking te stellen viel het saldo van vergoedingen voor de 
sprekers en de inkomsten uit entree en koffieverkoop heel licht 
positief uit. 

In de begroting 2022 voorzien we opnieuw een forse uitgave aan 
Ledenbulletins, maar ook stijgende kosten voor het gebruik van 
het HIC door de gestegen energieprijzen. Het onderhoud van de 
website zal daarentegen voordeliger uitpakken, en dankzij de 
webshop die daarin is opgenomen verwachten we ook weer meer 
inkomsten uit de boekenverkoop.

Daarnaaast hebben we plannen voor het opzetten van een digitaal 
archief met documentatiemateriaal en het uitbrengen van een 
plaatjesalbum met spaaraktie. De kosten daarvan zijn moeilijk te 
begroten, maar zullen goeddeels gedekt kunnen worden met de 
reeds ontvangen extra bijdrage van de gemeente van € 6000,– die 
ook nog niet in deze begroting is opgenomen. 


