Agenda
Najaar 2014
Donderdag 28 augustus	De HVB met promotiemarktkraam op de Kunstmarkt
rond de Ruïnekerk
Zaterdag 13 september	Open monumentendag
- Rondleiders van de Werkgroep Excursies geven
rondleidingen in de Ruïnekerk. Toegang gratis. De HVB
met promotiemarktkraam aanwezig
	- Rondleiders van de Werkgroep Oude Begraafplaats
aan de Ruïnelaan geven rondleidingen op de
Oude Begraafplaats. Toegang gratis.
De HVB met promotiemarktkraam aanwezig
Zaterdag 27 september

Excursie:
Wandeling door het deel van Bergen dat Zuidergeest
wordt genoemd

Donderdag 2 oktober 	Van 19.30 - 20.00 uur: Algemene ledenvergadering
Aansluitend:
	
Lezing Jan Stroop ‘Waarom taalverloedering niet
bestaat’
Zaterdag 25 oktober

Excursie:
Literaire fietstocht langs schrijvers en dichters,
met voordracht uit hun werk

Zaterdag 8 november
Excursie:
	Bezoek aan de scholen die nog over zijn van het
voormalige complex van de Zusters Ursulinen aan de
Loudelsweg
Zondag 14 december	De HVB met promotiemarktkraam op de Kerstmarkt
rond de Ruïnekerk
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Bijzondere lezing over taalverloedering en Poldernederlands
Donderdag 2 oktober in de Ruïnekerk om 19.30 uur
Het bestuur heeft de heer Jan Stroop uitgenodigd, die voor u op smakelijke
wijze een lezing zal houden over onze vermeende taalverloedering.
‘Waarom taalverloedering niet bestaat’
Zijn de veranderingen in het hedendaagse Nederlands vormen van
verloedering of zijn ze het gevolg van maatschappelijke veranderingen?
Heeft de nieuwe vorm van het gesproken Nederlands, het Poldernederlands,
te maken met de emancipatie van de vrouw?
Over taalfouten winden veel Nederlanders zich op, maar is alles wat fout
genoemd wordt, wel echt fout? Wat honderdduizenden dagelijks zeggen
(hun hebben gelijk, hij is groter als z’n broer) kan toch niet fout zijn! En
waarom is het fout? Omdat ons geleerd is, dat het fout is. Iemand die z’n
moedertaal spreekt, maakt geen fouten. Je hoort nooit iemand zeggen: hun
gelijk hebben, maar wel: hun hebben gelijk. Dat heeft met ons taalgevoel te
maken. Over dat feilloze taalgevoel en over het verschil tussen zogenaamd
fout en echt fout, daar gaat de spreekbeurt over.
Het wordt een voordracht met geluidsfragmenten van bekende en minder
bekende taalveranderingen in de Nederlandse taal.
Jan Stroop heeft Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. In
1977 werd hij Universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam.
Na zijn pensionering verkreeg hij daar de status van gastdocent. Daarvoor
was hij medewerker aan de afdeling dialectologie van het Meertens-instituut
(Het Bureau!). Stroop publiceert over Nederlandse dialecten en over
ontwikkelingen in het hedendaagse gesproken Nederlands. In 1997 ontdekte
hij het Poldernederlands, de hedendaagse variant van het ABN. Hij schreef
daarover en componeerde de website ‘Poldernederlands’. In 2010 verscheen
zijn boek Hun hebben de taal verkwanseld, over fout en ‘fout’ Nederlands.
Hij is de auteur van het hoofdstuk ‘Woorden’ in de Dialectatlas van het
Nederlands (2011).
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Steunpilarendag 1 maart jl. in Het Zeehuis te Bergen aan Zee
De Steunpilarendag was een groot succes, met een geweldige opkomst. Maar
liefst 110 steunpilaren en partners werden omstreeks 13.30 uur welkom
geheten door de voorzitter.
Leo Rotthier heeft op z’n eigen smakelijke wijze een inleiding gegeven over
de historie van het Zeehuis en het voormalig woonhuis van Adriaan van Dis.
Bert Buizer gaf op aangename wijze een korte voordracht over zijn
promotieonderzoek ‘Het veldonderzoek in de duinen van Bergen en Bergen
aan Zee tot de toendra van Spitsbergen’.
De dames Ineke Schotten, Renate Woudstra, Atie Doets, Marry Ranzijn
en een vrijwilligster van Het Zeehuis waren vanaf 10.00 uur bezig met de
voorbereidingen, onder andere met het maken van de hapjes. Marry en Frank
Perquin hebben alle inkopen gedaan; Frank Perquin was ook de gehele dag
aanwezig voor hand- en spandiensten.
Na een zeer gezellig nazitten werd omstreeks 17.30 uur de bijeenkomst door
de voorzitter afgesloten, met dank aan de sprekers en dank aan de dames
voor het voortreffelijk verzorgen van een hapje en een drankje. Ook zegde
hij dank aan de directie van Het Zeehuis.
Niek Weel (voorzitter)

In Memoriam Elly Klerk-Druif
Op 2 mei jl. vernamen wij dat Elly Klerk-Druif was overleden.
Ondanks haar actieve leven vond Elly tijd om zich in te zetten voor
de Historische Vereniging Bergen. Zij was lid van de Werkgroep
Verspreiding en heeft jarenlang, samen met haar zoon Casper, een heel
grote verspreidingswijk onder haar hoede genomen. Door weer en
wind heeft ze de Nieuwsbladen en Kronieken in haar wijk bezorgd.
Elly heeft gevochten om haar ziekte te overwinnen; ze was zo dapper.
Helaas heeft zij haar strijd moeten opgeven.
Wij wensen Guido en Casper veel sterkte met dit verlies, veel te vroeg.
Marry Ranzijn
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Van de bestuurstafel
Op 18 juni jl. werd het prachtige Themanummer ‘Een Hof voor een Heer’ op
een bijzondere locatie gepresenteerd, namelijk in de Zwarte Schuur op het
landgoed Het (Oude) Hof. Deze uitreiking was een gezellige maar vooral
feestelijke gebeurtenis. Het eerste exemplaar werd door redactievoorzitter
Rein van der Sluijs uitgereikt aan de laatste Heer van Bergen, Hugo van
Reenen. Grote dank ook aan alle externe auteurs, die voor dit Themanummer
veel werk hebben verzet.
Op 22 juni jl. was het Waterdag. De organisatie, onder andere gemeente en
waterschap, heeft ook de HVB gevraagd hier aan mee te werken. Leo Rotthier
heeft met zijn excursiecommissie positief gereageerd. Er was een fietsroute
uitgezet langs verschillende ‘waterpunten’; de Werkgroep Excursies heeft
tekst en uitleg gegeven over deze bijzondere waterpunten.
Zomeractiviteiten:
Kees van Eijk heeft met marktmeester Kevin Smit afgesproken dat de HVB
tegen een gereduceerd tarief een plaats op de markten mag innemen; ook op
de boekenmarkten van Koos Beemsterboer is de HVB aanwezig. Esther en
Kees van Eijk hebben aangegeven de organisatie voor het bemensen van de
promotiemarktkraam op zich te nemen; daar zijn wij als bestuur heel blij
mee. De afgelopen keren heeft dat een flink aantal nieuwe leden opgeleverd
en ook de verkoop van HVB-materiaal (kronieken, themanummers,
straatnamenboek, enz.) zorgt voor een aardige financiële meevaller. Een
historisch feit: spraken wij in het recente verleden nog over het uitverkopen
van de Straatnamenboeken, kort geleden is het laatste straatnamenboek
verkocht; waarvan akte.
13 – 14 september a.s. Monumentendagen:
Het Platform Erfgoed Bergen – Egmond - Schoorl, waar onder andere de
Bibliotheek, de gemeente Bergen en het Regionaal Archief Alkmaar deel van
uitmaken, besteedt tijdens de Open Monumentendagen aandacht aan het
thema ‘Reizen’. In de hele gemeente BES worden tijdens deze dagen bijzondere
gebouwen die bezocht kunnen worden, in een route opgenomen; onder deze
bijzondere locaties valt ook de Oude Begraafplaats (alleen op zaterdag).
De Werkgroep Excursies verzorgt rondleidingen in de Ruïnekerk en op de
Oude Begraafplaats (alleen op zaterdag).
Op initiatief van de gemeente en Platform Erfgoed Bergen - Egmond Schoorl komt Bello in september de feestvreugde verhogen. Bello wordt op
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een dieplader naar het centrum van Bergen gereden.
2015 wordt voor de HVB het ’Jaar van het cadeau -lidmaatschap’, zie een
artikel hierover elders in dit blad.
Het bestuur is blij dat er invulling is gegeven aan een aantal openstaande
vacatures:
1. Het verzenden van persberichten is in handen van Christine Waslander in
samenwerking met Henk Jellema.
2. Ineke Vrasdonk is onze nieuwe hoffotograaf, zij zal zoveel mogelijk bij
allerlei evenementen van de HVB aanwezig zijn.
3. 
We heten welkom Beatrijs Erdewijk (historica) als bestuurslid en
portefeuillehouder Histon.
4. Theo de Graaf heeft bestuursleden en coördinatoren, voor zover nodig,
in het cursuslokaal van Forest (bedrijf van ons bestuurslid Louis Witte)
wegwijs gemaakt in het beheer en onderhoud van de HVB-website voor
de verschillende werkgroepen.
5. Het bestuur is nog op zoek naar iemand met kennis van websitebeheer.
Als u een bijdrage in dezen wilt leveren, neem dan a.u.b. contact op met
bestuurslid Louis Witte (072-582 12 50 of 06-53 74 50 35); hij zal u graag
de inhoud van deze functie uitleggen.
Het nieuwe programma voor de ledenadministratie is naar volle tevredenheid
in gebruik genomen. Naast de ledenadministratie heeft Frank Perquin (de
programmabeheerder) ook gezorgd voor andere vastleggingen en grafieken.
Hierdoor kan het bestuur haar beleid adequaat afstemmen en bijstellen.
Dit onder andere voor wat betreft:
• Leeftijdsopbouw leden
• Leeftijdsverdeling leden
• Verdeling duur lidmaatschap
• Ledenontwikkeling laatste kwartaal of jaar
• Ontwikkelingen ten aanzien van de jongere leden
• Opgezegde leden laatste kwartaal of jaar
• Steunpilaren per groep, enz.
• Belangstellenden die zich gemeld hebben via de enquête
• Enz, enz.
Het bestuur is bijzonder blij met deze nieuwe professionele ontwikkeling.
Niek Weel (voorzitter)
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Nieuw bestuurslid
Mag ik me even voorstellen als nieuw bestuurslid en portefeuillehouder van
de Werkgroep Historisch Onderzoek.
Mijn naam is Beatrijs van Erdewijk en ik ben 53 jaar oud. Ik ben in Brabant
geboren en ben via Nijmegen, waar ik geschiedenis heb gestudeerd, Parijs,
Groningen en Hilversum in Bergen beland. Mijn eerste baan was in
loondienst in het bedrijfsleven, mijn laatste als ZZP-er bij de overheid.
Nu zit mijn laatste opdracht er al weer even op en heb ik tijd om invulling te
geven aan mijn belangstelling voor geschiedenis.
Beatrijs van Erdewijk

Terugblik Voorjaarsexcursies 2014
Er was weer grote belangstelling voor onze voorjaarsexcursies: 275 leden
deden mee.
Voor de excursie Moderne architectuur gingen we op 12 april in vier groepen
langs de villa’s die hier sinds het begin van deze eeuw zijn gebouwd, huizen
van de hand van veelal gerenommeerde architecten. Vaak staan ze, groot en
zeer aanwezig, op een plek waar vroeger een typisch Bergens pandje stond.
Dat leverde tijdens de excursie de nodige discussies op. Een toelichting op
de architectonische en bouwkundige details bracht vaak meer begrip voor de
nieuwe woning, maar de meningen over mooi of lelijk en wel of niet passend
in de omgeving bleven verdeeld.
Tijdens de excursie nodigden een paar bewoners ons spontaan uit de tuin en
het huis verder te bekijken. Natuurlijk gingen we op die uitnodiging in, zo
kregen we een bijzonder ‘inkijkje’.
Interessant was te ervaren hoe bezwaren van omwonenden tegen een bepaald
bouwplan geresulteerd hebben in een bijzondere, gedeeltelijk ondergrondse,
ecologische woning in plaats van een meer klassiek huis met een puntdak.
Ook ontdekten we hoe bijzonder een ‘cataloguswoning’ kan zijn. Niet de
dertien-in-een-dozijn-woning zoals je die in de advertenties ziet, maar een
levensloopbestendig lofthome op basis van industriële kassenbouw.
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Op 17 mei gingen we, ook weer in vier groepen, op de fiets op zoek naar de
Ontwikkeling van het landschap rond Bergen. Duizenden jaren lang heeft de
natuur onze omgeving gevormd: overstromingen, zandverstuivingen en
vervening hebben het karakteristieke landschap met de haakwallen, de duinen en
de meren doen ontstaan. De invloed van de mens vinden we onder andere terug
in de dijken, de inpoldering en de bebossing, activiteiten die ook nu nog
onverminderd doorgaan, denk maar aan dijkverzwaring, waterberging, gasopslag.
Bij Het Hof (het Oude Hof) kregen we een goed beeld van het belang van
waterbeheersing. Een constant waterniveau van zo’n anderhalve meter boven
polderniveau is noodzakelijk voor het behoud van de bomen. Werd in de tijd
van Studler van Zurck nog duinwater opgeslagen in de Ronde Kom en zo
nodig gespuid om een stabiel waterniveau te realiseren, nu is dat omgekeerd en
wordt bij het sluisje met behulp van een pomp water ingelaten.
In de polders, waar de fietstocht voornamelijk doorheen ging, genoten we
van het prachtige landschap en zagen hoe schoon (letterlijk en figuurlijk) de
duinrellen nog steeds zijn. Bij de Voert ontdekten we een duiker onder de
ringsloot en in de Bergermeer stonden we te midden van de bollenvelden op
een plek waar velen nog nooit geweest waren. Verder zagen we de soms nog
net herkenbare oude dijkjes, zoals het Veerdijkje uit de twaalfde eeuw (in 1938
aan de openbare weg onttrokken), de gevolgen van de zandafgraving in de
Zuurvenspolder voor de bouw bij het Witte Kerkje en waren we blij dat de
plannen voor de bouw van 400 woningen in Zanegeest niet door zijn gegaan.
22 mei stond in het teken van Bergen aan Zee. Zowel ’s morgens als ’s middags
startte het programma in het Vredeskerkje. Daarmee waren we de eerste gasten
na de uitvoerige restauratie van dit juweeltje.
Frits David Zeiler hield een inleiding over het ontstaan van Bergen aan Zee, de
enige badplaats aan onze kust die als badplaats is ontworpen en door Jacob van
Reenen en zijn vrouw Marie is ontwikkeld en gebouwd. Geïllustreerd met de
nodige anekdotes schetste hij de ontwikkeling van Bergen aan Zee: de plannen
van Springer en Berlage, de bouw van de koloniehuizen, de ontwikkeling van
het strandleven, de bouw van hotels. Ook ging hij in op de band tussen Bergen
aan Zee en Baarn.
Natuurlijk werden ook de bouw en inrichting van het Vredeskerkje toegelicht.
Het is de enige rietgedekte kerk in Nederland, met bijzondere glas-in-loodramen, een preekstoel waaraan vier buitenlandse kunstenaars hebben gewerkt
en een liturgie die, overeenkomstig de stichtingsakte, niet met een stroming of
kerkgenootschap verbonden is.

7

Na de inleiding maakten we een wandeling over het Engelse veld, waarbij we
het spoor van Bello volgden en twee herinneringen aan Bello ‘meenamen’:
sintels en het plantje reseda.
Verder door het dorp viel op hoe desastreus de afbraak van de bebouwing aan
de zeereep door de Duitse bezetters is geweest, niet alleen door de afbraak,
maar ook door wat daar soms voor in de plaats is gekomen, zoals bijvoorbeeld
de Julianaflat en Alexanderflat.
De afsluiting in het Parnassiapark maakte veel goed: iedereen was onder de
indruk van de wijze waarop het park in de afgelopen tijd is gerestaureerd.
De excursie laat ons wel achter met twee onbeantwoorde vragen: waarom heeft
het Vredeskerkje een scheepje als windwijzer en wat voor scheepje is het?
Leo Rotthier

Vooruitblik Najaarsexcursies 2014
27 september maken we een wandeling door dat deel van Bergen dat
Zuidergeest wordt genoemd. Natuurlijk wandelt of fietst u wel eens door de
verschillende Geestwegen, zoals daar zijn: de Geestweg, de Midden Geestweg
en de Verlengde Geestweg en alle lanen en laantjes daartussen. Maar kent u
ook de mooie verhalen achter deze prachtige, groene en ruime wijk?
Leo Rotthier en Wim Jan Schotten, echte Bergenaren, hebben zich opnieuw in
de historie van dit stukje Bergen verdiept, waarbij hun jeugdherinneringen ook
een rol speelden. Weet u de ateliers van Clara Colnot en Jaap de Carpentier te
vinden; bent u wel eens in het Zuiderbosje geweest of op het weilandje van De
Jong; kent u de plek van het Bergens slachthuis of het oefenveldje van Berdos?
Het wordt vast een leuke wandeling met veel oude, maar ook nieuwe verhalen.
25 oktober houden we een ‘literaire’ fietstocht. Behalve van de bekende
schilders is Bergen ook de woonplaats geweest van vele schrijvers en dichters.
Natuurlijk kennen we allemaal de namen Roland Holst, Lucebert, Gorter,
Bloem en Adriaan van Dis, maar er hebben veel meer dichters en schrijvers in
ons dorp gewoond (of wonen er nog)! Vandaar dat we deze nieuwe fietstocht
hebben uitgezet. We rijden langs de plekken waar deze kunstenaars woonden
en natuurlijk wordt er daarbij uit hun werk voorgedragen. Zo realiseren we
ons dan opnieuw dat we in een écht kunstenaarsdorp wonen.
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8 november gaan we naar de scholen die nog over zijn van het voormalige
complex van de Zusters Ursulinen aan de Loudelsweg. Ruim een halve
eeuw domineerden de gebouwen van deze congregatie de skyline van
Bergen. De 500 zusters, die vooral actief waren op het gebied van missie en
onderwijs, hebben heel wat Bergense meisjes onderwezen. Van kleuterschool
tot beroepsopleiding: alle rooms-katholieke meisjes uit de kop van NoordHolland kwamen bij de zusters Ursulinen terecht.
Van het imposante kloostergebouw is, na een grote brand, niets meer over. Er
zijn wel twee scholen bewaard gebleven: de voormalige lagere meisjesschool
Sint Ursula (thans onderdeel van het PCC) en de landbouwhuishoudschool
(thans Adriaan Roland Holstschool). Beide scholen doen die dag hun deuren
open om ons te laten zien wat er nog over is van toen. Jos van de Klundert zal
ons eerst vertellen over deze congregatie en hun bouwdrift, maar vooral ook
over het belang van de Zusters voor een groot deel van de bevolking van Bergen.
Na opgave voor één van de excursies krijgt u van ons een uitnodiging waarop
het tijdstip en de plaats van samenkomst vermeld staan.

Het jaar 2015: ‘Jaar van het cadeau-lidmaatschap’
De Werkgroep Ledenservice en -werving heeft voor het op peil houden
van het ledenbestand het idee opgevat om het jaar 2015 voor de HVB uit te
roepen tot ‘Jaar van het cadeau-lidmaatschap’.
In deze periode van het jaar vraagt men zich regelmatig af wat voor een
cadeau te geven met een verjaardag, Sinterklaas of Kerstmis, enz. Een
cadeau-lidmaatschap is een uitgesproken cadeau-idee om uw vrienden en/of
familie kennis te laten maken met de Historische Vereniging Bergen!
De HVB helpt u graag bij het aanbieden van zo’n cadeau- lidmaatschap!
Een lidmaatschap kost € 16,00 voor leden woonachtig in Bergen en Bergen
aan Zee (postcodes 1860 t/m 1865), voor leden buiten Bergen bedraagt
het lidmaatschap € 20,00. Na afloop van het cadeau-lidmaatschap nemen
wij automatisch contact op met uw vrienden of familie aan wie u het
lidmaatschap hebt gegeven met de vraag of ze het lidmaatschap eventueel
willen verlengen. Een cadeau-lidmaatschap voor meerdere jaren behoort
natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Op de HVB-website kunt u het formulier invullen: http://hvb-nh.nl
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De (vernieuwde) webwinkel
De webwinkel van de HVB is door Sjoerd Boersma in een nieuw jasje
gestoken en wordt op zeer efficiënte wijze door hem beheerd. Wij brengen
dan ook graag deze vernieuwde webwinkel onder uw aandacht.
Te koop is er o.a.:
De Canon van Bergen, kaarten van Willem Blaeu 1662, kaarten van BerghenEgmonde-Scorle twaalfde en dertiende eeuw, een VVV-kaart uit 1937,
Themanummers, Kronieken, enz.
Wat te merken is, is dat mensen weer zijn gaan sparen. Sparen? Ja, series
sparen! Series sparen? Ja, de webshop van de HVB biedt u namelijk de
mogelijkheid complete jaargangen te sparen. Maar ook is het mogelijk om
een unieke complete jaargang in één keer aan te schaffen! Het gaat hierbij om
de 20 complete jaargangen vanaf de oprichting van de Historische Vereniging
Bergen: 1e jaargang maart 1994 tot en met de 20e jaargang november 2013,
inclusief alle verschenen Themanummers (t/m 2013).
U kunt de webwinkel vinden op de HVB-website http://hvb-nh.nl/shop/
index.html

Platform Erfgoed Bergen – Egmond – Schoorl
Dit jaar is het Platform Erfgoed Bergen-Egmond-Schoorl opgericht. In dit
platform nemen circa twintig lokale organisaties deel. Het is een platform
waarin de diverse organisaties hun kennis en enthousiasme over de lokale
geschiedenis kunnen delen, versterken en aanvullen. Ook de educatie met
betrekking tot het lokale erfgoed is een belangrijk onderdeel. Het plan is
om ieder jaar een thema te kiezen waarin de deelnemende organisaties een
verbindende rol kunnen spelen.
Dit jaar is voor het thema ‘reizen’ gekozen in een gezamenlijk project
op- en rond de Open Monumentendagen 13 en 14 september, waarin
onze dorpslocomotief ‘Bello’ centraal staat. De gemeente, één van de
deelnemende organisaties, brengt een speciaal programmaboekje uit over
alle erfgoedlocaties die open zijn en over de activiteiten op en rondom de
Open Monumentendagen.
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Om de verjaardag te vieren van ‘onze’ beroemde locomotief Bello - inmiddels
100 jaar oud en het icoon van Bergen – komt deze op zaterdag 13 september
om 13.30 uur bellend en fluitend Bergen ‘binnenrijden’ om op het Plein
(nabij de bushalte) door de burgemeester te worden verwelkomd. Daarnaast
organiseert de Openbare Bibliotheek op 11 september, aanvang 20.00 uur,
een lezing over Bello. Ook wordt er door het Regionaal Archief Alkmaar in
de bibliotheek Bergen een tentoonstelling over Bello georganiseerd.
De Historische Vereniging Bergen heeft, als deelnemende organisatie in het
Platform, tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 13 september op
twee locaties activiteiten:
1. De Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan.
De HVB heeft in 1996 de sterk vervallen Oude Begraafplaats geadopteerd.
Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft deze begraafplaats door de
jaren heen geheel gerenoveerd. Sinds 2010 heeft de Oude begraafplaats
de status Gemeentelijk Monument gekregen. Op zaterdag 13 september
bent u van 10.00 tot 17.00 uur van harte welkom. Medewerkers van
de Werkgroep Oude Begraafplaats zullen u enthousiast rondleiden
en vertellen over de historie en over de begrafenisregisters van deze
begraafplaats. Daarnaast staat er een promotiemarktkraam, waar alle
HVB-publicaties, publicaties van door de jaren heen, te koop zijn.
Natuurlijk liggen er ook inschrijfformulieren voor nieuwe leden.
2. De Ruïnekerk. Op zaterdag 13 september van 10.00 uur tot 17.00
uur zijn er zes enthousiaste leden van de Werkgroep Excursies in
de Ruïnekerk aanwezig. Zij zullen de rondleidingen in en rondom
de Ruïnekerk verzorgen en u meenemen in de geschiedenis en het
ontstaan van deze vijftiende eeuwse kerk. Ook op deze locatie staat een
promotiemarktkraam, waar alle HVB-publicaties te koop zijn. Ook hier
liggen weer inschrijfformulieren voor nieuwe leden.
U bent op beide locaties van harte welkom!
Namens het Platform, Marry Ranzijn
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Onze leden wereldwijd verspreid
Iedere keer als de Kronieken en Themanummers worden ingepakt door onze
trouwe inpakkers en bezorgers, worden er weer opmerkingen gemaakt over
het feit dat de Kronieken en Themanummers veel verder gaan dan Bergen en
omstreken. Het leek ons een leuk idee eens te laten zien waar onze leden in
Nederland, maar ook buiten Nederland wonen. Patrick Min, ook betrokken
bij de ontwikkeling van de HVB-website, heeft twee kaartjes gemaakt. Eén
kaartje van Nederland waarop zichtbaar is waar onze leden in Nederland
wonen. En één kaartje, een wereldkaart, waarop u kunt zien dat onze leden
verspreid zijn over de hele wereld.
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Plannen van de Werkgroep Ledenservice en -werving
Van de Werkgroep Ledenservice en -werving maken 15 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Marry Ranzijn
Webwinkel beheerder
Sjoerd Boersma
Nieuwsblad en persberichten
Christine Waslander
Corrector
Rineke van der Sluijs-Dekker
Lezingen en steunpilaren dag
Esther van Eijk
Ledenwerving algemeen 	Anja Dekker, Joke Tiebie,
Fien Jansen-de Wit
Coördinator promotiemarktkraam
Kees van Eijk
Ledenwerving promotiemarktkraam 	Kees Wokke, Marijke van der
Blom-de Wit, Mees Schotten,
Ineke Schotten-Kaay, Kees Jansen,
Fien Jansen-de Wit, Kees en
Esther van Eijk
De Werkgroep Ledenservice en -werving heet welkom: Kees Jansen en wel
bij de afdeling ledenwerving promotiemarktkraam. Er hebben geen mensen
afscheid genomen.
Plannen
Deze nieuw opgezette Werkgroep is enthousiast aan de slag gegaan. Stap
voor stap worden ideeën nader uitgewerkt.
• Kees van Eijk heeft als coördinator van de promotiemarktkramen
voortvarend diverse markten georganiseerd. Zo hebben we met veel
succes met een promotiemarktkraam op de Koningsdag gestaan;
daarnaast nog op twee boekenmarkten en op twee kunstmarkten.
De komende tijd staan we op de volgende markten: donderdagavond
28 augustus op de kunstmarkt rondom de Ruïnekerk, zaterdag 13
september met Open Monumentendag in de Ruïnekerk en op de Oude
Begraafplaats aan de Ruïnelaan, zondag 14 december op de Kerstmarkt
rond de Ruïnekerk
• De lezing op donderdag 2 oktober door de heer Jan Stroop wordt een
heel bijzondere voordracht.
• Wij kunnen u nu alvast verklappen dat de Steunpilarendag plaatsvindt
op zaterdag 30 mei 2015, locatie het bijzondere Scoutinggebouw de
Burcht, midden in het bos.
• Het Nieuwsblad wordt geredigeerd door Christine Waslander en
gecorrigeerd door Rineke van der Sluijs. Inmiddels is er voor de aanlevering
van de kopij een goede structuur door te werken met sjablonen.
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De Werkgroep streeft ernaar om van HVB-activiteiten persberichten in
de lokale kranten geplaatst te krijgen. Christine Waslander werkt daarin
goed samen met Henk Jellema.
De dames van de ledenwerving zijn actief aan de gang gegaan, onder
andere liggen op vele locaties in Bergen nu de aanmeldingsformulieren
van de HVB en heeft een oproep via Facebook om lid te worden ook al
vruchten afgeworpen.
De Werkgroep kwam met het idee om het jaar 2015 uit te roepen tot
‘Jaar van het cadeau-lidmaatschap’. (U kunt uw vrienden, familie en
anderen blij maken met een cadeau-lidmaatschap van de HVB (zie het
artikel elders in dit Nieuwsblad).
In het vat zitten nog veel bruisende plannen die in 2015 nader worden
uitgewerkt.
Het aantal nieuwe leden over de laatste achttien maanden is 247.
Opgezegd hebben of overleden zijn er 109 leden. Voor 2015 is het
streven 1700 leden.
De webwinkel is door Sjoerd Boersma in een nieuw jasje gestoken.
Elders in dit blad vindt u daarover meer informatie.

Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten kan de Werkgroep
Ledenservice en -werving verwijzen naar de verenigingsbegroting.
Namens de werkgroep Ledenservice en –werving,
Marry Ranzijn
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Plannen van de Werkgroep Kroniekredactie
Van de Werkgroep Kroniekredactie maken 9 personen deel uit:
Hoofdredacteur 			
Bert Veer
Eindredacteur			Joske Zwolsman-Reeser
Voorzitter, secretaris a.i. 		
Rein van der Sluijs
Redactielid interviews		
Trees Bruinsma
Redactieleden 			Marijke Kirpensteijn, Ru Waalewijn,
Yvon Bos-Eyssen (-Grondhout)
Corrector 			
Rineke van der Sluijs-Dekker
Notulen en uitnodigingen
Steven de Wit
De redactie heet welkom: Joske Zwolsman-Reeser. Er is nog één vacature;
wellicht wordt die in 2015 vervuld. Het betreft de vacature voor de gecombineerde
functie van secretaris/penningmeester/redactionele webbeheerder. Er zijn bij de
Werkgroep Kroniekredactie geen afzwaaiers voorzien voor 2015.
Plannen
Voor het verenigingsjaar 2015 staan bij de Kroniekredactie drie uitgaven gepland:
1. Voorjaarskroniek,
2. Najaarskroniek
3. Themanummer, waarvan het onderwerp uit verschillende voorliggende
mogelijkheden nog gekozen moet worden.
Voornemens van de redactie voor het komende verenigingsjaar
- Uitgangspunt:
De redactie zoekt wat de inhoud van de Kronieken betreft de balans tussen
nostalgie en historie.
- Samenwerking met Histon:
De redactie wil de samenwerking met Histon intensiveren door mee te
werken aan een gezamenlijke publicatielijst.
- Redactiedeel van de HVB-website:
De redactie streeft ernaar aan het redactiedeel van de HVB-website een
zinvolle invulling te geven, ook voor redactie-intern gebruik.
Begroting
De Kroniekredactie is als werkgroep in de gelukkige omstandigheid dat zij
voor de te maken kosten van haar uitgaven in 2015 kan verwijzen naar de
verenigingsbegroting.
Namens de Kroniekredactie,
Rein van der Sluijs
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Plannen van de Werkgroep Oude Begraafplaats
Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken 18 personen deel uit:
Portefeuillehouder		
Niek Weel
Coördinator			
Willem Jan Bleys
Werkgroepleden: Piet Bogtman, Menno Boorsma, Nan Duinmaijer,
Bernadette de Grauw, Eldert Groenewoud, Pieter Hoogcarspel, Jaap
Kaleveld, Piet Mooij, Henk Schotten, Gré Schouten, Aycke Smook, Bini
Strooker, Wout Tuijn, Lau Vrasdonk, Kees de Vries, Don Vromans
16 Juni 2014, een historische dag
16 juni jl. was voor de werkgroep Oude Begraafplaats een historische dag.
Om dat te verklaren gaan we even terug naar het Nieuwsblad van augustus
2013. Daarin schreven we over de vier Duitse militairen uit WO I, die
tijdens hun internering op de Vinkenkrocht waren overleden en op de Oude
Begraafplaats waren begraven. Ook schreven we dat wij lange tijd dachten
dat zij in 1956/57 waren overgebracht naar de Duitse erebegraafplaats in
Ysselsteyn (L), maar dat na uitvoerig onderzoek geconcludeerd moest
worden dat slechts twee van hen waren overgebracht en dat de andere twee
nog op de Oude Begraafplaats lagen. Hun stoffelijke resten zijn in maart
vorig jaar door de Gravendienst van de Koninklijke Landmacht opgegraven,
met het doel ze alsnog te herbegraven in Ysselsteyn.
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Op 16 juni zijn de stoffelijke resten van Adolf Degel en August Lipp met
een korte plechtigheid bijgezet op de militaire begraafplaats in Ysselsteyn.
Zij rusten nu met hun collega’s Wilhelm Schulte en Wilhelm Schlüter op het
gedeelte voor slachtoffers uit WO I op de begraafplaats.
Piet Mooij en Willem Jan Bleys hebben de werkgroep bij de plechtigheid
vertegenwoordigd.
Plannen
Voor 2015 verwachten wij geen bijzondere ontwikkelingen in de
werkzaamheden op de Oude Begraafplaats. We zullen het vertrouwde
onderhoud uitvoeren en de bezoekers informeren over de historie van
de begraafplaats en, indien ze op zoek zijn naar voorouders, over de daar
begraven Bergenaren.
Begroting
De activiteiten van de werkgroep drukken niet op de begroting van de HVB.
Namens de Werkgroep Oude Begraafplaats,
Willem Jan Bleys
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Plannen van de Werkgroep Beeld en Geluid
Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 5 personen deel uit:
Portefeuillehouder 		
Jaap Schoen
Coördinator 			
Jan Rein Pruntèl
Medewerkers			Siem Daneberg, Allard Willemier Westra,
Ineke Vrasdonk
De werkgroep heet welkom: Siem Danenberg, Allard Willemier Westra
en Ineke Vrasdonk (fotograaf). Van de Werkgroep B&G hebben afscheid
genomen: Lau Vrasdonk en Esther van Eijk. Jan Rein Pruntèl wordt de
opvolger van Jaap Schoen (portefeuillehouder). Er ontstaat een vacature
Coördinator.
Plannen
De Werkgroep Beeld en Geluid houdt zich bezig met het verzamelen en
selecteren van beelden en geluiden uit het Bergense verleden en heden, en
het conserveren en publiceren van geselecteerde beelden en geluiden. De
komende tijd richt de werkgroep zich in het bijzonder op:
• Integreren van beelden en geluiden in de website van de HVB, in
samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar.
• Ondersteunen van het Regionaal Archief bij het ordenen en beschrijven
van beeldmateriaal over Bergen, zonodig bij de Collectie Piet Mooy,
maar onder andere ook bij de bestaande collectie historische landkaarten
en prentbriefkaarten over Bergen.
• Foto’s maken van HVB-activiteiten.
• Presenteren van beeld- en geluidsmateriaal, bijvoorbeeld tijdens HVBledenvergaderingen, maar ook op de HVB-website.
Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten kan de Werkgroep
Beeld en Geluid verwijzen naar de verenigingsbegroting.
Namens de Werkgroep Beeld & Geluid,
Jaap Schoen
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Plannen van de Werkgroep Verspreiding
Van de Werkgroep Verspreiding maken 30 personen deel uit:
Portefeuillehouder 		
Marry Ranzijn
Coördinator			Lau Vrasdonk
Verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde: Sjoerd Boersma, Atie
Doets-Sturk, Martin Duinmaijer, Tom van Eijk, Pieter Hoogcarspel, Wil
Jansen, Jaap Kaleveld, Casper Klerk, Jan Louter, Piet Mooij, Jan Oldenburg,
Rob Pronk, Nico Ris, Loes Risselada-Panbakker, Jan Roosloot, Zeger de
Ruiter, Henk Schotten, Mees Schotten, Ineke Schotten-Kaay, Ellie SmitSchotten, Gré Schouten, Truus Smit, Maria Smook, Dorien Stadegaard, Miep
Tuyn, Wout Tuyn, Kees de Vries, Kees Wokke, RenateWoudstra-Mooij.
De Werkgroep Verspreiding heet welkom: Sjoerd Boersma. De werkgroep
heeft afscheid genomen van: Eldert Groenewoud en Elly Klerk-Druif.
Plannen
Zes maal per jaar is de Werkgroep Verspreiding, in een gezellige setting, actief
met het verwerken van de adresstickers op de Nieuwsbladen en de Kronieken,
om daarna de ongeveer 1500 exemplaren door weer en wind te verspreiden.
Door het werk van deze enthousiaste groep is de besparing aan porti enorm.
Zoals u elders op een overzicht in het Nieuwsblad kunt zien, heeft de
vereniging een flink aantal leden (circa 200) dat buiten Bergen woont. We
maken onderscheid in leden woonachtig in Nederland buiten Bergen,
maar ook elders in Europa en zelfs buiten Europa. Deze leden krijgen
de Nieuwsbladen en Kronieken per post toegestuurd. Gezien de steeds
stijgende portokosten voor de groep buiten Bergen hebben we offertes
opgevraagd bij alternatieve postbezorgers. Uit deze offertes bleek dat we een
aanzienlijke besparing op portokosten kunnen behalen. De Nieuwsbladen
en de Kronieken worden voortaan via deze postbezorgers verstuurd.
De verspreiding door de werkgroep zal in 2015 in de volgende maanden
plaatsvinden:
1. in januari verspreiding van de betalingsverzoeken
2. in maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging voorjaars ALV/
lezing en deelnameformulier excursies
3. in april verspreiding van de Voorjaarskroniek
4. in de zomermaanden verspreiding van het Themanummer
5. in augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging najaar ALV/
lezing, deelnameformulier excursies
6. in november verspreiding van de Najaarskroniek
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Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten kan de Werkgroep
Verspreiding verwijzen naar de verenigingsbegroting.
Namens de Werkgroep Verspreiding,
Marry Ranzijn

Plannen van de Werkgroep Excursies
Van de Werkgroep Excursies maken 8 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Leo Rotthier
Medewerkers		
Marijke Kirpensteijn, Wim Jan Schotten, Jos van
de Klundert, Herl Roos Lindgreen, Ed Duin,
Eldert Groenewoud, Willem Jan Bleys
Er hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe
werkgroepleden toegetreden.
Plannen voor 2015
Voorjaarsexcursies in: maart, april en mei.
Najaarsexcursies in: september, oktober en november.
De onderwerpen zijn nog niet bekend. De Werkgroep Excursies probeert
steeds nieuwe thema’s voor ons excursieprogramma te organiseren. Ook
worden bepaalde excursies herhaald, zodat er voor de leden een ruime
keuzemogelijkheid is.
Begroting
De Werkgroep Excursies heeft voor de realisatie van het excusieprogramma
ter beschikking: € 1200,-.
Namens de Werkgroep Excursies,
Leo Rotthier
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Plannen van de Werkgroep Ledenadministratie
Van de Werkgroep Ledenadministratie maken 4 personen deel uit:
Portefeuillehouder					Marry Ranzijn
Ledenadministrateur nieuwe leden en mutaties leden
Sjoerd Boersma
Ledenadministratie afd. contributiebetalingen 		
Arjan Tiebie
Programmabeheerder 					Frank Perquin
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen
nieuwe leden toegetreden.
Plannen
Afgelopen voorjaar is na uitvoerig te zijn getest, het nieuwe programma
voor de HVB-ledenadministratie in gebruik genomen. Behalve de
ledenadministratie kunnen nog andere gegevens in dit systeem worden
opgeslagen:
• alle steunpilaren (ook van partnerleden) en hun rol per groepering
• alle belangstellenden voor vrijwilligersfuncties
• HVB-relaties
• aanmeldingen voor excursies en andere HVB-activiteiten
Op basis van deze vastlegging kunnen etiketten worden geprint, talrijke
overzichten worden gemaakt en email-verzendlijsten worden vervaardigd.
De contributie-inning maakt ook deel uit van het nieuwe programma maar
is nog niet in gebruik genomen. Dit onderdeel is deze zomerperiode grondig
getest om er zeker van te zijn dat het vlekkeloos werkt. De doelstelling is
dat met het nieuwe programma de contributie-inning accurater en met veel
minder tijd en inspanning gedaan kan worden.
Het plan is dit onderdeel dit najaar in gebruik te nemen, ruimschoots op tijd
om de contributie-inning voor 2015 ermee uit te voeren.
Totaal aantal leden: 1680. Nieuwe leden over de laatste 18 maanden: 247.
Opgezegd of overleden: 109 leden. Streven voor 2015 is 1700 leden. Totaal
aantal leden: 1680.
Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten kan de Werkgroep
Ledenadministratie verwijzen naar de verenigingsbegroting.
Namens de werkgroep Ledenadministratie,
Marry Ranzijn
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Plannen van de Werkgroep Website
Van de Werkgroep Website maken 6 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Louis Witte
Coördinator/Redacteur Theo de Graaff
De oproep in het vorige nieuwsblad voor personele uitbreiding van de werkgroep
heeft een aantal interessante ontwikkelingen opgeleverd. Zo is er een discussie op
gang gekomen over de actualiteit, de kwaliteit en de content van de HVB-website.
Dit heeft inmiddels geresulteerd in splitsing van de verantwoordelijkheden in
het technisch en in het redactioneel beheer. Dit zal de HVB-website zeker ten
goede komen. Er is een vaste technische bezetting (zie onder) aangevuld door
personen die allerlei vormen van redactioneel beheer uitvoeren.
Louis Witte 		
Technisch beheer / bestuurslid
Theo de Graaff		
Technisch beheerder /coördinator en redacteur
van aan Histon gerelateerde pagina’s
De werkgroep heet welkom:
Patrick Min		
Adviseur technisch beheer
Sjoerd Boersma		Technisch beheerder webwinkel en Redacteur van
aan webwinkel gerelateerde pagina’s
Guillaume van Weele
Coördinatie websiteredactie
Huub van de Beld
Redacteur, algehele kwaliteitscontrole
De werkgroep heeft afscheid genomen van: Fred Jostmeijer. Fred heeft
aan de wieg gestaan van de HVB-website en daarbij baanbrekend werk
verricht. De werkgroep is Fred zeer erkentelijk voor diens inspanningen en
betrokkenheid bij het opzetten van de HVB-website.
Plannen
De eerste prioriteit is het op orde brengen van de website, zowel technisch
als redactioneel, daarna worden er zaken aan toegevoegd.
Begroting
Hoewel nagenoeg de meeste activiteiten kosteloos door vrijwilligers worden
uitgevoerd, moet rekening worden gehouden met wat bescheiden aankopen
op software gebied. De Werkgroep Website schat een bedrag van € 500,nodig te hebben.
Namens de Werkgroep Website,
Louis Witte
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Plannen van de Werkgroep Histon
Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 28 personen deel uit:
Voorzitter		
Theo de Graaff
Secretaris 		
Kees Orij
Portefeuillehouder
Beatrijs van Erdewijk
Medewerkers: Joop Bekius, Roland Bergsma, Frank Boddendijk, Mieke
Botman, Herman Gelens, Jan Hageman, Frank van Heusden, Kees van der
Hoek, Barbara Jensen, Petra Kamp, Riet Kamp, Roel Kuipers, Thea Leijen,
Bert van der Miesen, Henk Min, Sieme Niks, Dirk Nolson, Ben Nuyens,
Jaap Schoen, Ans Schot, Maria Smook, Theo Veer, Ru Waalewijn, Pim van
der Werf en Kees Wokke.
De werkgroep heeft afscheid genomen van John Grooteman.
Plannen
Naast het reguliere onderzoek naar onderwerpen over het vroegere Bergen
staan er dit jaar, maar vooral ook voor 2015, enkele bijzondere activiteiten op
de Histon-agenda.
Een aantal leden van Histon is begonnen met het ontsluiten van oudnotariële archieven van Bergen met behulp van het Regionaal Archief van
Alkmaar. Daarvoor heeft het archief eerst voor Histon een workshop
‘omgaan met oude bronnen’ verzorgd die speciaal was gericht op
materiaal over Bergen. Dit werk zal in 2015 zeker doorgang vinden.
In de kroniek van april staan vier bijdragen van Histon-leden en voor de
komende Kronieken zijn vijf artikelen aangeboden aan de Kroniekredactie.
Door een aantal leden is een bijdrage geleverd aan de krant die Duinvermaak
gaat uitbrengen ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan en de recent
voltooide verbouwing.
Eveneens is door een aantal leden een bijdrage geleverd bij het 100-jarig
bestaan van de Stationsstraat.
Tenslotte is het seizoen in mei afgesloten met een gewaardeerde lezing door
de historicus Harold Bos van de Stichting Huys Auerhaen te Alkmaar over
‘Huize De Dieu’.
Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten kan de werkgroep
Histon verwijzen naar de verenigingsbegroting.
Namens de Werkgroep Historisch Onderzoek,
Beatrijs van Erdewijk
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Plannen van de Werkgroep Historisch Kadaster
Van de Werkgroep Historisch Kadaster maken 3 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Niek Weel
Coördinator 		
Henk Min
Medewerker 		
Tamis Pronk
Er hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe leden
toegetreden.
Plannen (voornamelijk van de heer Tamis Pronk)
In het kader van de vraag (destijds 1998) om historisch onderzoek te verrichten,
heb ik mij gericht op eigendom van land en huizen in de tijden van vóór de
oprichting van het Kadaster. Daartoe heb ik de schepenakten van transporten en
hypotheken, bewaard gebleven in O.R.A., over de periode 1612-1812 onderzocht
en aangevuld met die van het Hypotheekkantoor over de periode 1812-1832.
Ondersteund door de gegevens uit de verpondingen van 1613 (deels bewaard
gebleven), 1630, 1635, 1656, 1784, 1794 (hier is een hiaat van circa tien jaar in de
transporten) en 1815, alsmede gegevens uit andere bronnen, zoals het O.N.A.
en andere, heb ik al deze resultaten verwerkt in een database. Vervolgens heb
ik getracht de vastgelegde huizen en land te plaatsen door koppeling aan de
kadastrale bekendheid van 1832. Hierin ben ik voor ruim 80% geslaagd en deze
puzzel gaat nog voortdurend verder.
Bedoelde database, die dus inzicht geeft in de eigendomsovergang van land
en huizen in Bergen in Kennemerland in de periode van 1612-1832, wil ik te
zijnertijd aan de Historische Vereniging Bergen ter beschikking stellen, maar
vooralsnog wil ik een en ander nog wat verder bijschaven en meer geschikt
maken voor publiek gebruik.
Eén kopie heb ik als back-up bij Henk Min neergelegd, zodat daar in geval van
nood op teruggegrepen kan worden en ook één kopie aan Herman de Vos,
gewaardeerd historicus, die onder andere alles wat met Schoorl te maken heeft,
heeft onderzocht en vastgelegd.
Wat betreft nieuw onderzoek door de HVB te verrichten, is het van belang
te weten dat het gehele O.R.A. en het O.N.A., alsmede het Oud-Archief van
Bergen destijds zijn onderzocht en vastgelegd. Dit moet terug te vinden zijn.
Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten kan de Werkgroep
Historisch Kadaster verwijzen naar de verenigingsbegroting.
Namens de Werkgroep Historisch Kadaster,
Niek Weel
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Algemene Leden Vergadering
2 oktober 2014
van 19.30 tot 20.00 uur
Agenda:
1

Opening

2

Verslag Algemene Leden Vergadering 27 maart 2014

3

Van de bestuurstafel, financiën en ledenbestand

4

Nieuws van de werkgroepen

5

Huishoudelijk reglement

6	Aftredend en niet herkiesbaar: Jaap Schoen,
aftredend herkiesbaar: Guillaume van Weele
7	Voordracht en benoeming tot nieuwe bestuursleden:
Jan Rein Pruntèl en Sjoerd Boersma
8

Rondvraag

9

Sluiting
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Verslag Algemene Leden Vergadering op 27 maart 2014
Aanwezig: Niek Weel (voorzitter), Guillaume van Weele (secretaris), Marry
Ranzijn (penningmeester), alsmede de bestuursleden Leo Rotthier, Jaap
Schoen en Rein van der Sluijs.
Afwezig: Er is bericht van verhindering ontvangen van Kees Ory, de familie
Van Zwieten, Ria Kamp. Frits David Zeiler heeft gemeld later aanwezig te
zullen zijn.
Notulen: Guillaume van Weele
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen
van harte welkom op deze Voorjaarsbijeenkomst, waarbij er eerst een kort
huishoudelijk deel is en daarna een lezing door de heren Harry de Raad en
Jesse van Dijl van het Regionaal Archief.
Leo Rotthier meldt dat er verwarring is ontstaan over de data van de
voorjaarsexcursies. Deze moeten zijn: 12 april, 17 mei en 24 mei.
2 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 3 oktober 2013
In het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 3 oktober is de
vraag over zelfmaakmode niet ingebracht door Herman Gelens, maar door
Frits David Zeiler. Voor het overige roept het verslag geen vragen op, noch
geeft zij aanleiding tot verdere opmerkingen. Het verslag wordt door de
vergadering goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.
3 Van de Bestuurstafel en Financiën
Fred Jostmeijer heeft bij brief laten weten van mening te zijn dat het
Beleidsplan apart door de ledenvergadering goedgekeurd moet worden. In de
praktijk komt de huidige werkwijze er op neer dat in de Najaarsvergadering
de voorgenomen plannen voor het volgende verenigingsjaar voorgelegd
worden aan de Ledenvergadering en in de Voorjaarsvergadering iedere
werkgroep verantwoording aflegt over het voorgaande jaar. Tezamen
vormen zij het Beleidsplan. Daarmee wordt het beleid van de vereniging
ieder jaar op twee momenten aan de leden ter kennisname aangeboden.
Ook is het bestuur erop gewezen dat het onderwerp ‘aftreden en
herbenoeming van bestuursleden’ op deze agenda ontbreekt, wat niet volgens
de statuten is. Het huidige bestuur is in de vergadering van oktober 2012
benoemd. De voorzitter vraagt de vergadering voor deze keer in te stemmen
met herbenoeming van bestuursleden in de komende najaarsvergadering. De
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vergadering gaat akkoord.
Voor het financieel verslag wordt verwezen naar het Nieuwsblad. Hierover
zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt als zodanig vastgesteld.
4 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Maria Smook geeft namens de Kascontrolecommissie aan dat de gegevens
van het boekjaar 2013 zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stelt de
vergadering voor de penningmeester te dechargeren van het gevoerde beleid
en beheer over het boekjaar 2013. De vergadering stemt hiermee in. Zowel
Maria Smook als Riet Kamp stellen zich weer beschikbaar als lid van de
kascontrolecommissie. De vergadering stemt hiermee in.
5 Benoeming Leden van verdienste
Het bestuur stelt de vergadering voor tot Lid van verdienste te benoemen:
Herman Gelens. Dit voor zijn inzet in het verleden bij het reorganiseren
van de ledenadministratie en zijn rol als ledenadministrateur. Naast deze
werkzaamheden is hij er in geslaagd de Werkgroep Historisch Onderzoek
van de vereniging nieuw elan te geven door met zijn enthousiasme een
gezelschap bijeen te brengen waarvan de leden niet alleen met genoegen lid
zijn maar ook een substantiële bijdrage leveren aan Bergens heemkundig
onderzoek.
Verder stelt het bestuur voor om Stella Schrijver tot Lid van verdienste
te benoemen. Stella heeft immers vanaf het begin de vereniging in allerlei
opzichten actief gesteund: de laatste jaren als bestuurslid en coördinator van
het Nieuwsblad en door het organiseren van lezingen en de Steunpilarendagen,
alsmede het verzorgen van de perscontacten.
Tot slot wil het bestuur Renate Woudstra voordragen die al meer dan
tien jaar enthousiast deelneemt aan alle voorkomende werkzaamheden
die samenhangen met de verspreiding van Kronieken, Themanummers en
Nieuwsbladen. Daarnaast kon in de afgelopen jaren altijd een beroep op
haar worden gedaan voor hand- en spandiensten en ontbrak zij dan ook
zelden bij de interne organisatie van de verschillende verenigingsactiviteiten.
De vergadering stemt met applaus in met de voorgestelde benoemingen.
6 Nieuws van de werkgroepen
Voor wat betreft het verslag van de verschillende werkgroepen verwijst de
voorzitter naar het Nieuwsblad waarin deze verslagen over het afgelopen
jaar zijn opgenomen. Dit geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen
en ze worden door de vergadering goed gekeurd.
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7 Benoeming bestuurslid
Het bestuur stelt voor Beatrijs van Erdewijk te benoemen tot bestuurslid.
De vergadering stemt daar mee in.
8 Goedkeuring Huishoudelijk reglement
Het bestuur is er door Fred Jostmeijer op geattendeerd dat het Huishoudelijk
Reglement (HHR) nog goedgekeurd moet worden door de ledenvergadering.
Er was enige verwarring over het HHR op de website. Inmiddels is daar
de meest actuele versie te vinden (maart 2013). Er is een aantal schriftelijke
reacties binnengekomen die inhoudelijk moeten worden beoordeeld. Indien
men alsnog wil reageren dan kan dat tot en met april 2014. De voorzitter
stelt voor de reacties te betrekken bij het nieuwe HHR en dit dan voor te
leggen in de Najaarsvergadering. De vergadering stemt hiermee in.
9 Rondvraag
Renate Woudstra wil haar dank uitspreken voor de totaal onverwachte
benoeming tot Lid van verdienste. Ook wil zij haar dank uitspreken voor de
Canons die de beide pages hebben ontvangen.
Piet Mooij maakt melding van de afwezigheid van Nico Ris die kort geleden
aan zijn knie is geopereerd.
10 Sluiting
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, sluit de voorzitter
de vergadering.
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Toelichting begroting 2015
Toelichting op de posten:
Canon van Bergen: de Canons zijn in de boekwinkels en via de webwinkel
van de HVB te koop. De overgebleven Canons staan op de balanspost
‘voorraad’. De opbrengst van het boek ‘Canon van Bergen’ valt niet
binnen de exploitatie, maar valt ten laste van de balanspost ‘Voorraad’.
Webwinkel: ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, boeken,
prachtige kaarten van onder andere Blaeu is te koop in de webwinkel van de HVB.
Overige verkopen: de HVB staat met de promotiemarktkraam op: twee
boekenmarkten, de Koningsdag, drie keer op de kunstmarkt en op de kerstmarkt.
Door deze markten genereren we een hogere omzet op de verkoop van onze
materialen.
Themanummer: in de zomer van 2015 zal er weer een themanummer verschijnen.
Het laatste themanummer ‘Een Hof voor een Heer’ heeft meer pagina’s en een
dikkere omslag dan de overige. Gezien het feit dat dit een bijzonder Themanummer
is, heeft het bestuur extra exemplaren in voorraad genomen. Dit Themanummer is
voor € 15,- in de boekwinkel en via de webwinkel van de HVB te koop.
Ledenbijeenkomsten: deze begrotingspost heeft het bestuur naar boven
bijgesteld, daar de belangstelling voor de lezingen blijft toenemen..
Ledenwervingskosten: de gemiddelde leeftijd van de leden bij de HVB ligt
hoog; het ledenverloop is daardoor ook groot. Daardoor is werving van leden
een noodzaak. De laatste achttien maanden had de HVB een aanwas van 247
nieuwe leden, daarentegen hebben over diezelfde periode 109 leden opgezegd,
voornamelijk dus door overlijden.
Afschrijving website: in 2013 is de website geheel vernieuwd. Deze investering
wordt in 5 jaar afgeschreven.
Jubilea: gezien het enorme succes van ons jubileumjaar 2013 reserveert het bestuur
per jaar voor de volgende jubilea.
Tentoonstelling: in principe wil het bestuur één keer per vijf jaar een tentoonstelling
organiseren. Voor deze tentoonstelling wordt een bedrag gereserveerd.
Kosten antwoordnummer: deze kosten zijn naar boven bijgesteld daar het
bestuur door alle activiteiten van de ledenservice en -werving meer inschrijvingen
van leden verwacht.
Plannen: gezien het aantal bruisende activiteiten met de daaruit voortvloeiende
kosten, brengt het bestuur graag nog een keer de mogelijkheid van schenken en
legaten onder uw aandacht.
Marry Ranzijn,
Penningmeester
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Begroting over de jaren 2014 en 2015
Opbrengsten
contributies
meer mag ook
Contributies
verkopen straatnamenboek
verkopen Canons
t.l.v. voorraad
Canons
donaties
verkoop kronieken/themanummers
verkoop webwinkel
verkopen overige
Overige
Totale opbrengsten
Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten
kroniek redactiekosten
kroniek verzendkosten
Kronieken
reservering themanummer
themanummer verzend/overige kosten
Themanummer
nieuwsblad drukwerk
nieuwsblad overige kosten
nieuwsblad verzendkosten
Nieuwsblad
excursies
histon
ledenbijeenkomsten
vastleggen beeld/geluid
historisch kadaster
ledenwervingskosten
PR commissie
steunpilaren
verspreiding
Activiteiten
leden administratie
WA /bestuursaanspr.verzekering
websitebeheer
afschrijving website
vergaderkosten bestuur
reservering jubilea
reservering Canon
reservering tentoonstelling
rente en kosten bank
kosten antwoordnummer
algemene kosten
lief en leed
Algemene kosten
totale kosten
RESULTAAT

Begroting 2014

Begroting 2015

€

€

27.000
3.000

28.500
3.000

30.000

31.500

100
0
0

0
300
-300
100

0

150
600
300
350

150
600
500
400
€

€

1.400
31.500

10.550
750
700

€
€

10.700
750
500

12.000
4.700
500

1.650
33.150

11.950
4.800
350

5.200
1.500
150
350

5.150
1.800
50
250

2.000
1.100
1.000
2.600
200
0
500
200
600
350

2.100
1.200
1.000
3.000
200
200
700
0
700
400

6.550
700
700
200
605
500
1.000
1.000
500
-600
300
600
245

7.400
600
800
500
605
800
1.100
1.000
500
-400
400
400
245

€
€

5.750
31.500
0

€
€

6.550
33.150
0
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