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Uitnodiging 
 

 

voor de voorjaarsledenvergadering van  

de Historische Kring Heemskerk 

op maandagavond 15 april 2013 

in de grote zaal van Het Spectrum, Lauraplein 1, aanvang 20.00 uur 
 

 

Agenda: 
 

1. Opening door voorzitter Niek Linger en mededelingen 

2. Verslag najaarsledenvergadering van 26 november 2012 

3. Financieel jaarverslag 2012 

kascontrolecommissie: R. Groen en E. van Tongeren 

Benoemen kascontrolecommissie. 

4.      Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar Niek Linger en Leendert de Pee 

         Benoeming Aart Andeweg als bestuurslid. 

5.      Voortgang plannen voor de viering van het 25-jarig bestaan van de HKH 

6.      Mogelijke vragen n.a.v. berichten in de Nieuwsbrief 

7.      Rondvraag 

 

Presentatie Heemskring 49. 

 

Namens het HKH-bestuur, 

Joke Kranendonk, secretaris. 

 

Bijgevoegd blad: 
 

 Volledig invullen. 

 Inleveren op vrijdag 19 of zaterdag 20 april bij Boekhandel Stumpel,van Coevenhoven-

straat 35, Heemskerk. 

 Inleveren kan ook tijdens de jubileumtentoonstelling in het gemeentehuis van Heemskerk 

van 10 mei t/m 1 juni 2013. 

 Mogelijkheid om tijdens de openstellingsuren van het Historisch Huis, 2
de

 verdieping 

Muziekschool, Kerklaan 1, Heemkserk. Op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 en dins-

dagavond van 19.00 – 21.00 uur. Tot woensdag 3 juli 2013. 



 

 
 Blad 2 

 

Verslag najaarsledenvergadering van maandag 26 november 2012. 
 

Voorzitter Niek Linger heet de goed gevulde zaal van harte welkom. 

Lambert Koppers, Corry en Fred Kemeling en Leo van de Kolk hebben afbericht gegeven. 

Voor de pauze wordt het huishoudelijke deel besproken en Heemskring 48. 

Na de pauze presenteren Go Stavenuiter en Gerard Castricum een voorbeschouwing op hun boek. 

Alle leden hebben een folder van het jubileumprogramma bij de Nieuwsbrief ontvangen. 

De vermelding van de nerineshow in kasteel Assumburg was nog niet definitief bij het maken van de folder. 

De Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk heeft een tentoonstelling in het gemeentehuis van 

Heemskerk van 28 november t/m 30 november 2012. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen. 

De Historische Kring Velsen doet een oproep om de op tafel liggende handtekeningenlijst te ondertekenen 

voor het behoud van de ruïne van Brederode. 

 

Verslag voorjaarsledenvergadering van maandag 23 april 2012. 
Wouter Hoobroeckx komt nog even terug op zijn opmerking betreffende zijn idee voor een financiële com-

missie. Hij bedoelde daarmee een financiële commissie naast de kascontrolecommissie. 

Het is geen noodzaak dat de penningmeester begeleid wordt, binnen het bestuur is afgesproken dat tijdens 

elke bestuursvergadering de financiën besproken worden. 

Tijdens de medewerkersavond van 1 oktober 2012 heeft Niek medegedeeld dat onze grote steun en toeverlaat 

Jan Duineveld het stokje overdraagt aan Hes Niesten. Jan blijft wel lid van het bestuur.  

Niek vraagt om een hartelijk applaus waar de aanwezige leden met volle overgave gehoor aan geven. 

 

Begroting 2013 
Dit is het eerste product van de nieuwe penningmeester. 

Hes vertelt dat er geen kosten zijn  opgenomen in het kader van het jubileum. 

De € 1.400,00 aan schoonmaakkosten is door een misverstand in 2012 niet opgenomen in de begroting. 

Er staat € 1.000,00 minder aan Bestuurs₋en organisatiekosten op de begroting. Er komt een opmerking uit de 

zaal of dit in de komende Nieuwsbrief uitgesplitst zichtbaar gemaakt kan worden., liefst horizontaal           

afgedrukt. 

De begroting laat een positief saldo zien van  € 2.104,00.  

 

Bestuurssamenstelling 
Jan ten Hagen heeft zelf aangegeven te willen stoppen. 

Staat niet op de agenda, maar Hes Niesten is penningmeester en Rob Groen, geen bestuurslid, 

verzorgt de bezorging/distributie en ledenadministratie. 

Het is en blijft een cruciaal punt in de vereniging waarin alles draait om vrijwilligers. 

 

Mogelijke vragen n.a.v. berichten in de Nieuwsbrief. 
Het beleidsplan is samengesteld met advisering van Pieter de Jonge. 

Wouter Hoobroeckx maakt de opmerking dat het beleidsplan de weg is naar de toekomst met realiteitsvisie. 

Wordt het beleidsplan jaarlijks aangepast ? 

Op de oproep voor nieuwe rondleiders hebben zich zeven personen zich aangemeld.  

 

Rondvraag 
Er komt een vraag uit de zaal wat er met kasteel Assumburg gaat gebeuren nu het Rijk de monumenten af-

stoot. De exploitatie van kasteel Assumburg is niet te vergelijken met de ruïne van Brederode. De HKH gaat 

contact zoeken met de gemeente en gaat vragen wat de verdere stappen zijn. Er komt een opmerking uit de 

zaal of er niet meer microfoons kunnen worden gebruikt. 

Jan Duin stelt voor geen pauze te houden. Daarover wordt gestemd, maar de meerderheid is tegen. 
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Marjo Hoogewerf en Ineke Broekhuizen presenteren Heemskring 48. 

 

Na de pauze verzorgen Go Stavenuiter en Gerard Castricum, de bevlogen auteurs van het jubileumboek, een  

boeiende voorbeschouwing. 

 

Joke Kranendonk, secretaris 

 

 
 

Jaarverslag secretariaat 2012. 

Het bestuur werd tot de najaarsledenvergadering gevormd door Niek Linger, voorzitter, Joke        

Kranendonk, secretaris, Hes Niesten, penningmeester en als leden Leendert de Pee, George Gerritsen, 

Jan Duineveld en Jan Zweeris. 

Het bestuur is in totaal elf keer bij elkaar geweest. Daarnaast heeft het bestuur, voltallig of met      

delegaties, vergaderingen, bijeenkomsten en besprekingen bijgewoond en gevoerd.  

Contacten zijn er geweest en medewerking is verleend aan de Kerstmarkt in het centrum, 

Heemskerk FM(Radio Heemskerk), Stichting H950, waarnemend burgemeester Tabak, en Decorade 

in Chateau Marquette. 

Tevens waren er contacten met de besturen van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland,  

Historische Kring Velsen en het Museum Midden-Kennemerland. 

In het kader van verschillende activiteiten waren er contacten en werd samengewerkt met vertegen-

woordigers van de gemeente Heemskerk.   

 

april 2013 

Joke Kranendonk, secretaris. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
van links naar rechts: Hes Niesten, Jan Duineveld, Joke Kranendonk, Niek Linger, Leendert de Pee,                              

George Gerritsen, Aart Andeweg en Jan Zweeris. 
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 kosten 

 

opbrengsten  kosten  opbrengsten  kosten 

 

opbrengsten 

Ontvangsten Contributie                                32.579                          32.000                           32.601          

Waarderingssubsidie                1.554                            1.539                             1.539            

Ontvangen donaties en rondleidingen 470                -                     251               

Heemskring Opbrengst                                   637                               350                                964               

Overige verkopen                306                               100                                524               

Bankrente minus -kosten                794                               1.150                             580               

36.340           35.139            36.459          

Opbrengst projecten

Subsidie Open Monumentendag 1.240             1.000              750               

Subsidie Kom in de Kas -                     500               

Subsidie Rondje Marquette -                    1.870              1.724            

Subsidie Rondje Cultuur         495                350                 165               

38.075           38.359            39.598          

Kosten projecten

Kosten Open Monumentendag 944                                 1.000                                296                            

Kosten Kom in de Kas                    18                                   -                                       2.037                         

Kosten Rondje Marquette -                      1.870                 1.671          

Kosten Rondje Cultuur 171                                 350                                   14                              

Kosten Overige projecten 10                    800                    500             

1.143                              4.020                                4.518                         

Totaal opbrengsten 36.932         34.339          35.080         

Overige kosten

Kosten Nieuwsbrief                      2.231               2.000                 2.423          

Heemskring Kosten                       12.156             11.000               15.863        

Kosten vaste publicaties         14.387             13.000               18.286        

Kosten Schoonmaken                      692                  -                        -1.200         

Kosten Energie en Huur                  2.211               2.050                 2.057          

Huisvestingskosten                      2.903               2.050                 857             

Kosten Keuken                           112                  125                    156             

Kosten Ledenvergadering                 770                  300                    140             

Kosten Publiciteit                      -                      250                    -                  

Bestuurs- en Organisatiekosten          3.501               5.000                 4.247          

Organisatie-/bestuurskosten               4.383               5.675                 4.542          

Contributies en Lidmaatschappen          190                  150                    149             

Algemene kosten                         -                      -                        248             

Kosten Verzekeringen                    373                  360                    373             

Drukwerk en Kantoorbenodigdheden        837                  250                    1.292          

Porti- en Vrachtkosten                  1.858               1.400                 1.630          

Telefoonkosten                          315                  225                    287             

Algemene kosten                         3.572               2.385                 3.977          

Jubileumkosten                          2.000               2.000                 12.269        

Kring Beheer                            4.112               2.000                 5.753          

Kring Bibliotheek                       610                  500                    299             

Kring Fotografie                        556                  1.000                 736             

Kring Film / Video                      1.071               1.625                 138             

Kring Genealogie                        1.424               500                    86               

Kring Redactie 96                    -                        17               

Tentoonstellingskosten 877                  -                        187             

Automatiseringskosten                   695                  1.500                 1.044          

Kosten kringen                          9.442               7.125                 8.261          

Totaal kosten 36.688           32.235             48.193       

Exploitatiesaldo 244                2.104              -13.113         

Financieel overzicht 2012

 werkelijk 2012  werkelijk 2011  begroting 2012 

 



 

 
Blad 5  

 

Balans per 31 december

2.012       2.011       2.012        2.011        

Rabobank 6.977       10.833     Eigen Vermogen 1 januari 35.321      48.435      

Postbank 1.389       1.787       Exploitatieresultaat verslagjaar 244           -13.114     

Eigen vermogen 31 december 35.565      35.321      

Rabobank depositorekening 20.000     13.055     

Postbank spaarrekening 28.979     28.402     Reserve 25-Jarig Jubileum    *) 32.307      18.000      

Debiteuren 8.456       -               Crediteuren en te betalen kosten 453           1.445        

Diverse vorderingen en

vooruitbetaalde kosten 2.524       690          

68.325     54.766     68.325      54.766      

*) zie samenstelling hieronder

Toelichting bij de jaarcijfers

Financieel overzicht (exploitatierekening)

Bij de begroting was uitgegaan van een positief saldo van € 2.100; in werkelijkheid resteerde € 200 tegenover 

een negatief saldo van € 13.100 in 2011. De totale opbrengsten waren met € 36.900 ongeveer € 2.600 hoger

dan begroot, maar ook de kosten waren hoger, en wel € 4.500

Opbrengsten

De hogere opbrengsten kwamen vooral voort uit meer ontvangen contributies (€ 600) en voordeliger resultaat 

op projecten (€ 1.400). Hiervan betreft € 800 niet uitgegeven kosten voor nieuwe projecten en ca. € 400

te weinig aangevraagde suibsidie voor de kosten van de Open Monumenten Dagen (OMD) in 2011.

Kosten

Behalve de organisatiekosten gingen bijna alle kosten omhoog; de jubileumkkosten waren gelijk aan het begrote 

bedrag van € 2.000. Onder de kosten vaste publicaties is begrepen € 900 voor de herdruk van uitverkochte 

exemplaren van de Heemskring.

Voor wat betreft de huisvestingskosten is er eindelijk duidelijkheid over de schoonmaakkosten; slechts de 

helft van de werkelijke kosten worden aan ons berekend. Voor het tweede halfjaar van 2012 bijna € 700.

Onder het hoofd Algemene kosten waren hoger de kosten van kantoorbenodigdheden door de aanschaf van 

nieuwe software voor de ledenadministratie (€ 500) en de portokosten door het afzonderlijk verzenden van

nieuwsbrieven en Heemskringen aan postleden en bijzondere mailings.

De kosten van de kringen zijn sterk wisselend en er treden ook verschuivingen op wanneer nieuwe computers

niet onder het hoofd 'automatisering' worden verantwoord maar onder de kring waar deze worden ingezet. 

Overigens zijn budgetoverschrijdingen voor deze zaken altijd pas na goedkeuring van het bestuur aangegaan.

Dat geldt ook voor de kosten van de kring Beheer (vooral onderhoud en verbouwingskosten ) en de tentoon-

stellingskosten' waaronder een uitbreiding voor eigen rekening op een ontvangen verzameling foto's op canvas. 

Balans

De veranderingen in de balans betreffen vooral de behandeling van het jubileum dat in 2013 wordt gevierd.

In de afgelopen jaren is een spaarpot opgebouwd die als 'Reserve 25-Jarig Jubileum' in de balans is 

opgenomen. De per jaar 'gespaarde' bedragen hebben steeds kosten gevormd in de exploitatierekeningen.

Inmiddels is de spaarpot aangevuld met door sponsoren toegezegde bijdragen en zijn uit daaruit betalingen 

gedaan voor de kosten van afzonderlijke jubileum-programma-onderdelen. 

Op 31 december 2012 was de reserve groot € 32.307 als volgt samengesteld:

Reservering t.l.v. exploitatie t/m 2010 6.000        

Reservering t.l.v. exploitatie 2011 12.000      

Reservering t.l.v. exploitatie 2012 2.000        

20.000      

Toegezegde en gefactureerde sponsorbijdragen 23.185      

43.185      

Reeds betaalde kosten t.b.v. jubileum 10.878      

32.307      

Onder 'Debiteuren' zijn gefactureerde sponsorbijdragen begrepen voorzover ze nog niet waren betaald.
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Jaarverslag Film-Video-Audio Groep 
 

Een groot deel van onze werkzaamheden was gewijd aan de viering van 25 jarig HKH jubileum. Dat 

hield in het selecteren van foto’s , het uitzoeken van filmfragmenten en contact opnemen met perso-

nen en instanties bij voorbeeld om voorwerpen te lenen. 

Daarnaast hadden we ons “gewone” werk. Dat bestaat vooral uit het filmen van allerlei gebeurtenis-

sen in ons dorp. Zo waren we bij de restauratie van de toren van de Dorpskerk, de sloop van de Dr. 

Prinsenhal en het voormalige Raadhuis. 

Ook legden we evenementen in Kasteel Marquette, Slot Assumburg en het nieuwe Gemeentehuis 

vast. 

Een minstens zo intensief werk was het digitaliseren van het filmarchief. Dat staat op 83 dvd’s en is 

gecatalogiseerd met het ZCCP-systeem. 

Er werd een nieuwe computer aangeschaft die volop in bedrijf is dankzij systeembeheerder Loek van 

Roon. 

Tenslotte hopen we binnenkort onze documentaire over de Rijksstraatweg af te ronden.  

 Jan Zweeris en George Gerritsen. 

 

Jubileumprogramma: 
 
donderdag 18 april:  Presentatie jubileumboek en DVD. 

 

vrijdag 19 april  Jubileumboek te verkrijgen bij Boekhandel Stumpel,  

en                                            van Coevenhovensttraat 35, Heemskerk, 

zaterdag 20 april  auteurs en bestuur zijn aanwezig. 

 

vrijdag 10 mei t/m 

zaterdag 1 juni 2013  Jubileumtentoonstelling in het Gemeentehuis van Heemskerk. 

 

 
 

Jaarverslag Maandag Middag Activiteiten 
Ook in 2012 zijn de leden van de groep weer zeer actief geweest. Misschien het belangrijkste daarbij 

is het ontvangen van bezoekers van ons Historisch Huis die een vraag hebben of foto’s komen  

brengen. 

De buitenactiviteiten begonnen met de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis, waar wij als 

eersten een expositie mochten inrichten. Het thema was: “Agrarisch Heemskerk”. In Huize Agnes en 

in Westerheem verzorgden we een presentatie met hetzelfde thema. 

In Westerheem draaiden we een humoristische Westfriese film voor meer dan negentig enthousiaste 

ouderen. Het applaus na afloop deed ons goed! 

Onze groep is nu bezig met mee te werken aan de organisatie van de komende jubileumtentoonstel-

ling die vanaf 10 mei in de hal van het gemeentehuis wordt  ingericht. 

Namens alle medewerkers van maandagmiddag en dinsdagavond, 

Piet Termes. 
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     Zaterdag 6 en zondag 7 april 
 

     in Floricultura, Strengweg 17a, Heemskerk 

 

     de nieuwe foto-expositie 

 

     “Heemskerkse boerderijen en hun bewoners”  

      

 
 

Gevraagd: vrijwilligers die willen helpen met: 

 
- op- en afbouwen van de jubileumtentoonstelling,  

- suppoosten tijdens de tentoonstelling;  

- werkzaamheden in de Kring Film; 

- voorbereidingen voor de Open Monumentendagen 2013. 

 

aanmelden via de secretaris,  

email: secretaris@historischekringheemskerk.nl 
 

 
 

Ledenadministratie: Rob Groen – Hondstong 38 – 1964 LH  Heemskerk 

tel. 0251-235696 – ledenadministratie@historischekringheemskerk.nl 

 
 

 

Even voorstellen:  

ons nieuwe bestuurslid Aart Andeweg 
 

Wat is er typerend aan dit dorp, deze stad, deze regio?” 
Deze vraag is steevast mijn voorbereidend begin van een bezoek aan een plaats of een streek. Een 

boek uit de kast of de bieb, een zoektocht op internet en informatie bij de VVV helpen me dan op 

weg om iets over de aardrijkskundige, biologische, culturele en historische achtergrond te weten te 

komen. En dan lekker ‘dwalen’, ‘struinen’. 

Die informatie moet er overigens wel zijn, vandaar dat ik – nu er wat meer vrije tijd is – een bijdrage 

zou kunnen leveren aan de organisatie van de HKH. Immers de beginvraag geldt ook voor Heems-

kerk (en Kennemerland) en binnen de HKH wordt daar enthousiast (en bevlogen) aan gewerkt. Zelf 
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COLOFON 
HKH Nieuwsbrief is een uitgave van de Historische Kring Heemskerk 

ISSN 1383-9721 

Copyright 2013 HKH 

oplage: 2200 exemplaren 

Bezorging: R. Groen, Hondstong 38, 1964 LH Heemskerk.  
tel 0251-235696, email: ledenadminstratie@historischekringheemskerk.nl 

 

weet ik weinig van (het oude) Heemskerk, maar helpen in het organiseren moet lukken. Ik heb de 

indruk dat het in de HKH aan coöperatie niet ontbreekt. 

“Wat is typerend voor Aart?”  
Ach, niet zoveel anders dan hierboven staat. Ik woon sinds 1972 in het gebied van het Oer IJ, maar 

kom zelf uit het oergebied van de Biesbosch en het eiland van Dordrecht (over historie en natuur  

gesproken!). Mijn vrouw en ik wonen op een groene plek in ons rustige dorp: een goed uitgangspunt 

voor uitstapjes dichtbij, in de regio of verder, w.o. heel wat tochten in de bergen en in het oerwoud. 

Meerdere paren schoenen en een fiets zijn intussen versleten. Verder speel ik sinds kort weer dwars-

fluit, om in de sfeer van de onderste etages van ons Historisch Huis te blijven. 

Qua werk ben ik een onderwijsmens (ik hoor: “ook al?”) met ervaring in het lager t/m het universitair 

onderwijs, zowel in de klas, in het opleiden van collega’s als in het opzetten van onderwijs in binnen- 

en buitenland (Afrika en Suriname). Het accent in mijn werk ligt op hulp aan leerlingen die moeite 

hebben met leren, vooral als het om rekenvaardigheid gaat. Digitaal ben ik beperkt, maar samen  

moeten we een heel eind komen; zover ken ik een aantal HKH-ers al. 

 

Aart.  

 
WIE HIELP??? 
 

Nadere informatie op de foto van het voetbalteam in de  nieuwsbrief van november 2012 . 

Het gaat hier om het schoolvoetbalteam van de Josephschool. 

De foto is genomen in 1963/1964. 

De namen van de jongens, staand van links naar rechts : 

Cor Bloedjes, Wim de Vries, Hans Gooijer, Sjaak Molenaar, Willem de Vries en Kees Brasser. 

Knielend van links naar rechts: 

Martin Kos, Ab Jansen, Wouter Limmen, Coco Ribbens en Gerard Aardenburg. 

  

Met vr. groeten, Peter Gooijer (broer van Hans Gooijer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


