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Donderdag 20 augustus

HVB met promotiemarktkraam op de Kunstmarkt rond de
Ruïnekerk.

Zaterdag 12 september

Open monumentendag
Rondleiders van de Werkgroep Excursies geven in historische kledij
rondleidingen in de Ruïnekerk.
Toegang gratis. HVB met promotiemarktkraam aanwezig.
Rondleiders van de Werkgroep Oude Begraafplaats aan de
Ruïnelaan geven rondleidingen op de Oude Begraafplaats. Toegang
gratis. HVB met promotiemarktkraam aanwezig.

Zaterdag 26 september en
Zondag 27 september

Excursie: fietstocht door de Bergermeer.

Donderdag 1 oktober

Algemene ledenvergadering van 19.30 – 20.00 uur.
Aansluitend:
Lezing Henk Jellema en Fred Jostmeijer over
Bergen aan Zee.

Zaterdag 17 oktober

Excursie: wandeling ‘beeldbepalende panden van architect Jan
Leijen’.

Zaterdag 7 november

Excursie: wandeling over de Breelaan.

Zondag 13 december

HVB met promotiemarktkraam op de Kerstmarkt rond de Ruïnekerk.
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Aankondiging lezing Henk Jellema en Fred Jostmeijer
Najaarslezing donderdag 1 oktober 2015 in de Ruïnekerk
Na een korte algemene ledenvergadering vanaf 19.30 uur, verzorgen de
HVB-leden Henk Jellema en Fred Jostmeijer nog eenmaal gezamenlijk een
interessante lezing met afbeeldingen, ditmaal over Bergen aan Zee.
In tweemaal drie kwartier, afgewisseld door een pauze, komen
achtereenvolgens o.a. aan de orde:
•
•

De situatie ter plaatse tot 1906: zee, strand en duinen.
De jaren van 1906 tot 1940: de nieuwe Zeeweg, opbouw en groei van de
badplaats, komst van de stoomtram, bloeiend toerisme, bouw van het
Vredeskerkje en het 25-jarig bestaan.
• De periode 1940-1945: bezetting, evacuatie, afbraak van de helft van de
bebouwing en de gerealiseerde Duitse kustverdediging (‘Atlantikwall’).
• De jaren van 1945 tot 2015: herstel van het toerisme, wederopbouw, de
niet-uitgevoerde plannen en het hedendaagse Bergen aan Zee.
De avond wordt afgesloten met een drankje.

Deze eenvoudige,
over smalspoor
rijdende ‘lorrie’,
vervoerde in de
zomer van 1908
tussen Bergen en de
piepjonge badplaats
14.000 betalende
strandbezoekers
(foto: collectie
Piet Mooij).

Let op:
De vorige lezing van Fred Jostmeijer trok zoveel bezoekers, waaronder een
flink aantal niet-leden, dat we nu zeker willen zijn dat u lid bent. Daarom
heeft u alleen toegang als u de uitnodiging of het strookje aan de onderkant
van de uitnodiging meeneemt en bij binnenkomst kan tonen.
Want u weet: de toegang voor leden is gratis!
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Van de bestuurstafel
De afgelopen periode werd gekenmerkt door het overlijden van twee ereleden. Op 22 april Roosannie Hazelhoff Roelfzema-Kromhout en op 4 mei
Jaap Kroon. Een In Memoriam treft u op de volgende pagina aan.
Enkele feiten en/of bijzonderheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Door bemiddeling van de HVB wordt het graf van Piet Boedermaker
aan de Kerkedijk niet geruimd.
Op 2 juli jl. is ons erelid Piet Mooij 92 jaar geworden.
Op 3 juli jl. is ons erelid Ru Waalewijn 90 jaar geworden.
Het Witte Kerkje is eventueel in beeld als onderkomen voor een
tentoonstelling.
Het Parkhotel is per 1 juli in andere (Bergense) handen; blijft voor de
activiteiten van de HVB beschikbaar.
Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld voor 450 jaar BEM.
De promotiemarktkraam levert positieve PR en een flink aantal nieuwe
leden op.
De Steunpilarendag was een groot succes; zie voor een verslag elders in
dit Nieuwsblad.
De HVB is deelnemer (toehoorder) in de gemeentelijke
klankbordgroep ontwikkelingen ‘Het (Oude) Hof’.
De HVB is deelnemer in de commissie Cultureel Erfgoed BES.
Op 12 september a.s. zijn wij tijdens de Monumentendagen (alleen
zaterdag) in de Ruïnekerk en op de Oude Begraafplaats aanwezig.
De verkoop van de vlaggen loopt voorspoedig, maar we hebben nog
een flinke voorraad. Het bestuur ziet graag ondersteuning van de
leden. Het bestuur hoopt, dat u als lid, de mogelijkheid van aanschaf
van de Bergense Vlag met enthousiasme verspreidt.
Een nieuwe HVB-huisstijl is in ontwikkeling
In het bestuur wordt nagedacht over een digitale nieuwsbrief.
De ledenadministratie is vernieuwd en professioneel.
De website wordt waar nodig vernieuwd/aangepast.

Niek Weel, voorzitter.
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In Memoriam Roosannie Hazelhoff Roelfzema-Kromhout
Op 22 april jl. overleden en op 28 april, na een afscheidsbijeenkomst aan het
Molenweidtje, in Schagen gecremeerd.
Van de ruim twintig jaar dat de Bergense Kroniek bestaat, is Roosan het
grootste deel als redactielid aan de Bergense Kroniek verbonden geweest.
Daar zal de kroniekredactie haar altijd dankbaar voor blijven want een meer
toegewijde en punctuele medewerker is nauwelijks denkbaar, belangrijk
zeker in die beginfase. Jarenlang kon de redactie haar de Bergense Kroniek
in de slotfase toevertrouwen in de wetenschap dat het goed zou komen.
Ook als auteur leverde zij haar bijdrage. In één van onze betere themanummers, die over Bergen-in-de-Franse-tijd, staat een door haar
geschreven artikel, met de politieke veranderingen in Bergen tussen 1795
en 1798 tot onderwerp. In niet minder dan acht boeiende pagina’s brengt
Roosan de Europese, en in het verlengde daarvan de landelijk-politieke
aardverschuivingen steeds tot Bergense proporties terug. Dit met kennisvan-zaken geschreven artikel kan met een gerust hart gerekend worden tot
een hoogtepunt van plaatselijk historisch onderzoek.
Nog onlangs leverde Roosan bij de redactie en bij de webbeheerder weer
een bijgewerkte index af, de inhoudsopgave van álle artikeltitels die ooit in
de Bergense Kroniek verschenen zijn, vrucht van jarenlang monnikenwerk.
Eens per vijf jaar kwam van deze totale inhoudsopgave ook een gedrukte
versie uit.
Ondanks haar minderende conditie heeft zij nog tijdig kans gezien
te bemiddelen bij het aantrekken van een nieuwe eindredacteur in de
persoon van haar dochter Winifred. De redactie is haar voor haar geslaagde
bemiddelingswerk erkentelijk.
Haar jarenlange eindredactiewerk, haar auteurschap, haar indexen en haar
bemiddeling bij het zoeken/vinden van een eindredacteur, dat zijn in een
notendop Roosans verdiensten voor de Kroniek. Zonder haar nijvere
werkzaamheden zou de Kroniek er niet zo goed hebben voorgestaan als nu
het geval is. Als redactie zijn we haar voor die jarenlange gevarieerde inzet
enorm veel dank verschuldigd en het is goed dat het bestuur van de HVB
als blijk van deze waardering haar het erelidmaatschap toekende.
Dat onze toegewijde eindredacteur Roosan daarom nog lang in onze
dankbare herinnering mag blijven.
Rein van der Sluijs, namens de Kroniekredactie.
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In Memoriam Jaap Kroon
11 mei 1932 - 4 mei 2015
Hoewel Jaap de laatste jaren van ons weggleed en moeilijk of helemaal
niet aanspreekbaar was, verliezen wij als Historische Vereniging een
oud-voorzitter en erelid die ons zeer dierbaar was. Zijn verdiensten
voor de vereniging zijn veelomvattend. Jaap heeft aan de wieg gestaan
van de HVB en in zijn tijd als voorzitter en opvolger van Job Hardeman
heeft hij de HVB met enorm enthousiasme verder uitgebouwd.
Zijn kennis van ons dorp en bestuurlijke deskundigheid hebben de HVB
veel goed gedaan en bijgedragen tot wat zij nu is, een vereniging met meer
dan 115 steunpilaren (werkgroepleden) verdeelt over 13 werkgroepen
en 1769 leden, de grootste vereniging van het dorp Bergen – Bergen aan
Zee. Kortom, een geweldige staat van dienst waar de HVB Jaap heel veel
dank voor is verschuldigd.
Jaap, wij hebben je de laatste jaren enorm gemist en hopen dat je nu je
rust hebt gevonden.
Niek Weel, voorzitter.
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Steunpilarendag 2015
Opnieuw kunnen wij terugzien op een zéér geslaagde zonnige dag, dit jaar
in en rond De Burcht, het scoutinggebouw op Het (Oude) Hof. Het team
onder leiding van Esther van Eijk en Marry Ranzijn was ‘s morgens om
09.00 uur begonnen met de voorbereidingen, met als resultaat een leuk
ingerichte zaal, een koelkast vol schalen met lekkere hapjes en verschillende
drankjes, gewoon top.
De voorzitter kon rond de klok van twee zo’n 80 leden en hun partners
hartelijk welkom heten. Hij begon met een woord van dank aan de
Steunpilaren, zonder uw steun zijn wij nergens.
Het afgelopen jaar was weer een geweldig HVB-jaar. Een jaar waarin heel
veel activiteiten zijn ontplooid met geweldige resultaten. Op alle fronten
binnen de werkgroepen hebben de steunpilaren zich met enthousiasme
ingezet; de HVB op een zeer positieve manier naar buiten toe uitgedragen;
laten zien dat we een gezellige, interessante vereniging zijn. Zonder al hun
enthousiasme zou de HVB niet die grote en actieve vereniging kunnen zijn
die het nu is. De voorzitter liet weten dat de teller van het aantal leden op
dit moment 1776 bedraagt. U weet, ons streven is 1799, een jaartal dat bij
Bergen past.
Hierna werden de dames en heren die deze dag hebben verzorgd naar
voren geroepen, met een woord van dank, een presentje en een dankbaar
applaus voor dit team werd de dag geopend. De eerste spreker was Ko
van der Klundert met een voordracht over Scouting in z’n algemeenheid
en Scouting Bergen in het bijzonder. De tweede spreker was architect
Maarten Min, de ontwerper van dit mooie clubgebouw. Hij vertelde over
de aanloop, de moeilijkheden en uiteindelijk het realiseren van het gebouw.
Hierna was het een gezellig samenzijn, waarbij het mooie weer de leden
naar buiten trok. Drankjes moesten worden afgehaald en hapjes gingen
veelvuldig rond, kortom: het was perfect. Buiten was door een aantal leden
van scouting een kampvuur aangelegd, werden pannenkoeken gebakken
en konden de steunpilaren aan een lange stok broodjes bakken en er later
een worstje in prikken. Met het regelmatig verzetten van bank en tafel kon
lekker van de zon worden genoten, rond de klok van 17.30 uur werd deze
mooie dag afgesloten.
Niek Weel, voorzitter.

6

Terugblik Najaarsexcursies 2015
Zaterdag 18 april maakten we een wandeling rond het Het (Oude)
Hof. Bekend terrein zou je zeggen, maar we weten steeds meer. Het
themanummer van de Kroniek uit 2014 stimuleerde ons om deze excursie
weer eens met andere ogen te bekijken. Dus wandelden we langs de
slangenmuur, het rondeel, de plantage, de ijskelder en de katten- en
hondenberg. De verhalen over de aanleg van Het Hof en zijn bewoners
zijn talrijk en spreken tot de verbeelding. Het maakt onze Bergense
dorpsgeschiedenis een tikje anders.
Zaterdag 9 mei was een koude en winderige dag, maar wij fietsten door de
Bergermeer die dit jaar 450 jaar bestaat. Onze tocht van ongeveer 15 km
ging dwars door de polder over soms onbekende wegen. Wat was er veel te
vertellen en wat had ons lid van de excursiecommissie, Jos van de Klundert,
de tocht goed voorbereid! De belangstelling voor deze excursie was zo
groot dat we veel leden hebben moeten teleurstellen. Daarom wordt hij in
het najaar herhaald, zodat iedereen aan deze leuke en sportieve tocht kan
deelnemen.
Zaterdag 30 en zondag 31 mei brachten we nog een keer een bezoek
aan Huize Schuylenburg aan de Herenweg. Het huis, waar belangrijke
Bergense geslachten en bekende kunstenaars van de Egmondse School
hebben gewoond. Omdat we graag iedereen die zich had opgegeven deze
plek wilden laten zien, hebben er zo’n 190 mensen dat weekend door en
om het huis gelopen. Iedereen was weer enthousiast en we bedanken Rob
Leijen en Ans en Jan Warmerdam dan ook voor hun gastvrijheid en inzet.
Marijke Kirpensteijn.

Vooruitblik Voorajaarsexcursies 2016
Zaterdag en zondag 26 en 27 september herhalen we de fietsexcursie door
de jarige Bergermeer. Een leuke fietstocht met veel verrassende verhalen over
de geschiedenis van dit gebied. Natuurlijk hebben we het over de waterhuishouding, het gebruik van de molens en het Polderhuis. Maar ook de wat
jongere geschiedenis komt aan bod, met het Pesiebad, Taqa en het Ecodorp.
We starten op het Sluispolderpad; de verschillende tijden worden, na opgave,
bekend gemaakt. U kunt uw voorkeur voor zaterdag of zondag aangeven.
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Zaterdag 17 oktober maken we een wandeling langs een aantal beeldbepalende panden, die door architect Jan Leijen ontworpen zijn. De excursie
begint in de Adelbertusschool met een beknopte inleiding over zijn leven
en werk. Helaas zijn er, door de brand in de Koepelkapel en de afbraak van
het Retraitehuis, belangrijke gebouwen verdwenen maar er zijn nog panden
genoeg over om zijn specifieke architectonische kenmerken te bekijken. De
wandeling gaat vooral door het centrum van ons dorp. Het tijdstip van de
wandeling krijgt u, na opgave, te horen.
Zaterdag 7 november maken we een wandeling over de Breelaan, de
laan waar het toerisme naar Bergen begon. Na het gereedkomen van de
spoorverbinding van Alkmaar naar Bergen in 1906 en, een paar jaar later,
naar Bergen aan Zee, groeide het toerisme naar ons dorp explosief. Dit uitte
zich vooral in het aantal hotels en pensions in ons dorp. Was het aantal
‘vreemdelingen’ in 1908 nog 350; in 1913 waren dat er al 1400. Het aantal
hotels en pensions groeide in die periode van 26 naar ruim 100. Veel van
die verblijfsmogelijkheden waren gelegen aan de weg van het station van
Bello naar Duinvermaak. Daar was al sinds medio negentiende eeuw een
uitspanning gevestigd omdat het zo gunstig lag direct aan de hoge duinen.
Zijn er nog sporen van die hotels, pensions en restaurants te zien aan de
Breelaan of hebben ze plaats moeten maken voor zaken die beter in onze
tijd passen? We wandelen langs de Breelaan en proberen met de ogen van
een toerist uit het begin van de vorige eeuw naar deze mooie laan te kijken.
Het tijdstip en de plaats van vertrek krijgt u, na opgave, te horen.
Marijke Kirpensteijn.

ANBI-status
Schenkingen of legaten
De Historische Vereniging Bergen NH is een erkend Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat de schenkingen/giften, inclusief de verhoging van 25%,
aan de HVB in principe geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kunnen
worden op het belastbaar inkomen. Boven op uw gift mag u nog eens 25%
extra van het bedrag aftrekken. Totaal mag u 1,25 keer het bedrag van de
gedane gift in aftrek brengen.
Hoe hoog de aftrek is, is afhankelijk van uw inkomen en of het een
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eenmalige gift of een periodieke gift is. Bij een eenmalige gift geldt er een
drempel voor alle giften samen. De aftrekpercentages voor mensen onder
de 65 jaar zijn 36,5%, 42% of 52%, voor mensen boven de 65 jaar 18,6%,
24,1%, 42% of 52%.
Voorbeeld: (indien u reeds aan andere ANBI instellingen giften verstrekt)
U schenkt € 500 aan de HVB, dat mag u verhogen met 25%. Totaal
aftrekbaar € 625. Bij een aftrek van bijvoorbeeld 42%, betaalt de
belastingdienst € 262 mee, zodat de gift van € 500 u uiteindelijk maar € 238
kost.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in uw testament een legaat of
erfstelling op te nemen ten gunste van de HVB. Daar de HVB de ANBIstatus heeft, hoeft er geen erfbelasting betaald te worden over deze legaten
of erfstellingen.
Gezien de activiteiten en enthousiaste plannen binnen de werkgroepen zou
het bestuur van de HVB zeer blij zijn met extra financiële bijdragen. Graag
willen wij de mogelijkheden onder uw aandacht brengen:
Mogelijkheden tot schenking of nalatenschap:
1. Het vermaken van een legaat of erfstelling in uw testament.
2. Het doen van schenkingen/giften (eenmalig).
3. Het doen van schenkingen/giften in de vorm van een periodieke
uitkering.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben en/of meer informatie over
bovenstaande willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester Marry Ranzijn, penningmeester@hvb-nh.nl,
tel. 072-5814228.
Lidmaatschap voor het leven
De HVB biedt aan om door middel van een eenmalige storting lid te
worden voor het leven. U betaalt dan geen jaarlijkse contributie meer en
ontvangt blijvend dezelfde faciliteiten. Bij overlijden gaat het lidmaatschap
automatisch over naar de langstlevende partner. Om van de mogelijkheid
`lid voor het leven’ gebruik te kunnen maken, bedraagt de eenmalige
storting minimaal € 500,00 (meer mag uiteraard ook).
Namens het bestuur,
Marry Ranzijn, penningmeester.
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Open Monumentendag: zaterdag 12 september
Als onderdeel van het Platform Erfgoed Bergen – Egmond – Schoorl, is de
HVB tijdens Open Monumentendag actief in en rondom de Ruïnekerk.
Het landelijk thema is ‘Kunst en Ambacht’.
Ruïnekerk:
open zaterdag 12 september van 10.00 tot 16.00 uur
De vijftiende-eeuwse Ruïnekerk is op deze dag een centrum van
activiteiten met oude ambachten, rondleidingen, en verenigingsleden
gestoken in historische kledij.
Binnen het thema Kunst en Ambacht kunt u op deze locatie kennismaken
met oude ambachten.
1. Leidekken. De huidige restaurateur
Pronk Bouw van de Ruïnekerk geeft
een demonstratie van het leidekken.
Ook mag het publiek actief meedoen
en proberen een lei te behakken. Verder
is er informatie over het restaureren
van historische panden met diverse
materialen zoals steen, hout en lei.
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2. Choroi-muziekinstrumenten. In de Choroiwerkplaats van Scorlewald te Schoorl worden al
bijna 50 jaar muziekinstrumenten ontwikkeld
en ambachtelijk geproduceerd. De instrumenten
worden op zeer professionele wijze gebouwd
door mensen met een beperking of een sociale
problematiek, samen met hun begeleiders.
Deze Choroi-lieren, -harpen, -trommels en
-klankspelen vinden hun afzet over de hele
wereld. Op Open Monumentendag wordt
een tipje van de sluier opgelicht en kunt u dit
muziekinstrumentenambacht, in de Ruïnekerk,
zien en beleven.
3. Rondleiders van de Historische Vereniging Bergen NH geven gratis
rondleidingen in en rondom de Ruïnekerk en nemen u mee in de
geschiedenis en het ontstaan van deze bijzondere kerk.
4. Er staat een promotiemarktkraam van de Historische Vereniging
Bergen NH met veel materiaal over de historie van Bergen, o.a. boeken,
Kronieken, vlaggen en herdrukken van de zestiende-eeuwse kaart van
Blaeu.
De Oude begraafplaats aan de Ruïnelaan:
open zaterdag 12 september van 10.00 tot 17.00 uur
De HVB heeft in 1996 de sterk in het verval zijnde 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 deze dag
zullen medewerkers van de Werkgroep Oude Begraafplaats u enthousiast
rondleiden en u vertellen over de historie en de begrafenisregisters van deze
begraafplaats. Daarnaast staat er ook een promotiemarktkraam, waar alle
HVB publicaties door de jaren heen te koop zijn.
U bent op beide locaties van harte welkom!
Namens het bestuur,
Marry Ranzijn.
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Plannen 2016 van de Werkgroep Beeld en Geluid
Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 8 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Jan Rein Pruntel
Coördinator
vacature
Fotograaf
Ineke Vrasdonk
Medewerkers: Siem Danenberg, Aalt van Huissteden, Loek Ooijevaar, Paul
Pesie, Jaap Schoen, Allard Willemier Westra
De Werkgroep Beeld en Geluid heet Aalt van Huissteden welkom!
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen.
De werkgroep wordt ondersteund door de Fotoherkenningsgroep,
waaraan deelnemen:
Riet Kamp (notulist), Eldert Groenewoud, Piet Mooij, Loek Ooijevaar, Jan
Scholten, Henk Schotten, Gré Schouten, Lau Vrasdonk en Ru Waalewijn.
Plannen
De Werkgroep Beeld en Geluid heeft als taken het verzamelen en selecteren
van beeld- en geluidsmateriaal uit het Bergense verleden en heden, en het
bewaren en toegankelijk maken van dat materiaal. De werkgroep verzamelt
oude foto’s en films door actief mensen te benaderen die dit mogelijk in
hun bezit hebben. Daarnaast wordt soms spontaan materiaal aan de HVB
aangeboden, waar we als werkgroep natuurlijk erg blij mee zijn!
Voor het tonen van oude foto’s werkt de werkgroep samen met het
Regionaal Archief Alkmaar. Via de website van de Vereniging zijn de
Bergense foto’s van het RAA onlangs toegankelijk gemaakt. Ze kunnen
worden bekeken door op de website van de HVB (www.hvb-nh.nl) in het
menu links op de hoofdpagina te klikken op ‘beeldbank’. Bezoekers van de
website kunnen door een druk op de knop eenvoudig op foto’s reageren,
bijvoorbeeld door historische feiten of persoonlijke herinneringen te
vertellen. Er wordt nog aan gewerkt om historische foto’s uit het eigen
bezit van de Vereniging op dezelfde wijze te tonen, voor zover het
auteursrecht dit toelaat. Ook wil de werkgroep oude filmpjes over Bergen
via de HVB-website toegankelijk maken.
De Fotoherkenningsgroep helpt het RAA bij het toevoegen van informatie
aan oude foto’s (wie of wat is er te zien, wanneer en waar is een foto
genomen, enzovoort). Het RAA heeft nog een groot aantal Bergense
foto’s waarbij dergelijke informatie ontbreekt. Door deze informatie toe
te voegen, wordt het bekijken van de foto’s voor alle belangstellenden een
stuk interessanter!
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Tot het hedendaagse materiaal behoren de foto’s van verenigingsactiviteiten
die door de eigen fotografe Ineke Vrasdonk worden gemaakt. Deze foto’s
worden in de rubriek Recent op de website van de Vereniging getoond.
Namens de Werkgroep Beeld en Geluid,
Jan Rein Pruntel.

Plannen 2016 van de Werkgroep Excursies
Van de Werkgroep Excursies maken 9 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Leo Rotthier
Werkgroepleden: Marijke Kirpensteijn, Wim Jan Schotten, Jos van de
Klundert, Herl Roos Lindgreen, Ed Duin, Eldert Groenewoud, Anja
Dekker, Peter Broekens en Ton Stroomer.
De Werkgroep Excursies heet welkom: Anja Dekker, Peter Broekens en
Ton Stroomer.
Er hebben geen mensen afscheid genomen.
Plannen
De volgende excursies worden georganiseerd:
Najaar 2015
26 en 27 september
17 oktober		
07 november		

Bergermeerpolder, fietstocht
Architect Jan Leijen, wandeling langs zijn werken
Breelaan Hotels en Pensions, wandeling

Voorjaar 2016
Maart			
April			
Mei 			

nog niet bekend
nog niet bekend
nog niet bekend

Namens de Werkgroep Excursies,
Leo Rotthier.
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Plannen 2016 van de Werkgroep Histon
Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 29 personen
deel uit:
Voorzitter
Theo de Graaff
Secretaris
Kees Orij
Portefeuillehouder
Beatrijs van Erdewijk
Medewerkers: Joop Bekius, Frank Boddendijk, Mieke Botman, Pieter
van Dijk, 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, Rob Pronk, Jaap Schoen, Ans Schot, Maria Smook, Theo Veer, Ru
Waalewijn, Pim van der Werf en Kees Wokke.
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen
nieuwe leden toegetreden.
Het seizoen is in april geheel in stijl afgesloten met een bezoek aan het
Huis van Hilde te Castricum.
Plannen
De ontsluiting van Bergense archieven gaat gestaag door in het Regionaal
Archief te Alkmaar. De groep zal waarschijnlijk worden uitgebreid met één
of enkele HVB-leden.
Histon-leden zijn begonnen met het afnemen van interviews bij oude
tot zeer oude leden die nog herinneringen hebben aan de Tweede
Wereldoorlog. De doelgroep is nog verrassend groot dus deze activiteit is
niet op korte termijn voltooid.
Er wordt daarnaast gewerkt aan elf mogelijke artikelen voor de Kroniek.
Deze artikelen bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling.
Namens de Werkgroep Historisch Onderzoek,
Beatrijs van Erdewijk, Theo de Graaff en Kees Orij.
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Laat de Bergense vlag dagelijks wapperen!

De Historische Vereniging Bergen NH (HVB) heeft een nieuwe, verbeterde
versie van de historische vlag van Bergen laten maken. Op vele plaatsen
ziet u de vlag al wapperen.
De omliggende plaatsen zoals Bergen aan Zee, Alkmaar en Egmond hebben
een eigen vlag en ook daar ziet men op vele plekken de vlag hangen. Bergen
kan met een eigen vlag niet achterblijven, vindt de HVB.
De vlag kost € 15,- en is te koop bij Kluswijs de Vries, Hubo Bouwmarkt
Bergen v/h Fixet Michel Duin, supermarkt Deen, Drieënhuizen, de Eerste
Bergensche Boekhandel, Boekhandel Thomas en de AKO Kiosk. Bestellen
kan ook via www.hvb-nh.nl.
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Plannen 2016 van de Werkgroep Historisch Kadaster
Van de Werkgroep Historisch Kadaster maken 3 personen deel uit:
Portefeuillehouder		
Niek Weel
Coördinator			Henk Min
Onderzoek vóór kadaster
Tamis Pronk
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen
nieuwe leden toegetreden.
Plannen
De in 2015 lopende onderzoeken worden voortgezet en aangevuld. Bij
(deels) gereedkomen, zal worden nagegaan of tot publicatie en opname op
onze website kan worden overgegaan.
Actie Tamis Pronk:
Het koppelen van land- en huizentransacties over de periode 1612-1832
aan de kadastrale nummers van de O.A.T. (oorspronkelijk aanwijzende
tafel) in 1832 is nog steeds in bewerking. Wellicht zal de database met
transacties dit najaar deels ter beschikking komen.
Actie Henk Min:
Iets over veldnamen is al vermeld in jaargang 1 (1994), nr. 2 op blz. 41.
De veldnamen die we vinden, proberen we ook te koppelen aan de sectie/
perceelnummers, die beschreven zijn bij het ontstaan van het Kadaster in
Nederland in 1832. In de Kadastrale Atlas van Noord-Holland (1832, deel
3, Bergen) heeft Willem van den Berg de Oorspronkelijke Aanwijzende
Tafel uitgewerkt. Van de percelen in Bergen hadden we 216 eigenaren van
roerend en onroerend goed; deze hadden elk een artikelnummer, waarmee
ze in het Kadaster terug te vinden waren. Nu proberen we ook deze
mensen te koppelen aan de gezinsreconstructies van de Bergenaren.
Voorbeeld: artikel 180 geeft aan als eigenaar van de percelen A 110, 111
en 112 Arien Slikker, werkman te Bergen. Als we nu kijken in de database
van Bergen komen we tegen Arien Slikker, R.K. gedoopt te Bergen op
12 juli 1786 en overleden te Bergen op 15 december 1848. We mogen dus
aannemen dat deze de juiste persoon is bij artikel 180. Zo gemakkelijk
gaat het niet voor iedereen. Al naargelang de database vordert, kunnen
we de juiste personen koppelen aan het juiste artikelnummer. In de
Oorspronkelijke Tafel staan ook de percelen met hun sectienummer. Deze
gebruikt Tamis weer om de voorgaande Transporten van vóór 1832 aan te
koppelen.
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De gezinsrecontructies zijn nu bijgewerkt voor geborenen tot en met 1880.
Het aantal personen bedraagt momenteel 30.839.
Tevens dienen er nog veel controles te worden uitgevoerd aan de hand van
de originele registers.
Het tekenen van de percelen, zoals in 1832 bekend, is ook in volle gang.
Namens de Werkgroep Historisch Kadaster,
Niek Weel.

Plannen 2016 van de Werkgroep Kroniekredactie
Van de Werkgroep Kroniekredactie maken 7 personen deel uit:
Hoofdredacteur
Eindredacteur
Portefeuillehouder
Redactielid interviews
Redactielid
Redactielid
Corrector
Notulen en uitnodigingen

Bert Veer
Winifred Hazelhoff
Vacature
Trees Bruinsma
Ru Waalewijn,
Yvon Bos-Eyssen (-Grondhout)
Rineke van der Sluijs-Dekker
Steven de Wit

Er bestaat een lastig te vervullen vacature, niet dringend overigens, voor
een duizendpoot die het secretariaat kan voeren, de redactiepenningen en
-website kan beheren en die de redactie in het bestuur kan vertegenwoordigen. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties.
Van de Werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen
nieuwe leden bijgekomen.
Plannen
De redactie stelt zich het komend jaar voor de haar toegewezen taak
traditiegetrouw te vervullen met de uitgifte van twee kronieken (april en
november) en één themanummer. Mede door de goede samenwerking met
de leden van de werkgroep Histon is het artikelaanbod voor de reguliere
kroniek bevredigend, maar ook aan onderwerpen voor themanummers is
vooralsnog geen gebrek.
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In weerwil van het voornemen voorlopig aan de lay-out van onze
periodiek geen veranderingen meer aan te brengen, is op voorstel van onze
corrector Rineke Dekker (na overleg met vormgever Willem Schotten)
door de redactie toch unaniem besloten in de komende periode tot een
ander lettertype/interlinie over te gaan.
Namens de Werkgroep Kroniekredactie,
Rein van der Sluijs.

Plannen 2016 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
Het nieuwe programma voor de HVB-ledenadministratie kent veel
mogelijkheden. Tijdens het verwerken blijven de ledenadministrateurs
wensen houden. Deze wensen worden op haalbaarheid onderzocht en in
goed overleg geïntregeerd in het programma.
Totaal aantal leden: 1780. Nieuwe leden over de laatste 12 maanden: 196.
Opgezegd of overleden: 94 leden. Streven voor 2016 is het historische getal
‘1799’ leden.
Namens de Werkgroep
Ledenadministratie,
Marry Ranzijn.
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Plannen 2016 van de Werkgroep Ledenservice en -werving
Van de Werkgroep Ledenservice en -werving maken 20 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Marry Ranzijn
Coördinator
Fien Jansen-de Wit
Webwinkel beheerder
Sjoerd Boersma
Nieuwsblad en persberichten
Christine Waslander
Corrector
Bert van der Miesen
Ontwerper
Frank Perquin
Facebook
Liesbeth Tuynman-van Baar
Steunpilaren dag
Esther van Eijk
Ondersteuning steunpilaren dag
Renate Woudstra, Anneke KnijnPepping, Tineke de Vries
Ledenwerving algemeen
Anja Dekker, Fien Jansen-de Wit
Coördinator promotiemarktkraam Kees van Eijk
Ledenwerving promotiemarktkraam: Kees Wokke, Marijke van der
Blom-de Wit, Mees Schotten, Ineke Schotten-Kaay, Fien Jansen-de Wit,
Kees Jansen, Kees en Esther van Eijk, Rita Jansen, Ellis van den Bovenkamp
De Werkgroep Ledenservice en -werving heet welkom: Liesbeth Tuynmanvan Baar die de Facebook-pagina van de HVB gaat onderhouden. Verder
welkom aam Renate Woudstra-Mooij, Anneke Knijn-Pepping en Tineke
de Vries voor ondersteuning van de Steunpilarendag. De Werkgroep heeft
afscheid genomen van Joke Tiebie.
Plannen
Er zijn door de werkgroep weer diverse ideeën voor het jaar 2016
gelanceerd die we in het najaar verder gaan bespreken en uitwerken.
De vaste onderdelen zoals de webwinkel, Nieuwsblad, lezingen,
Steunpilarendag en de promotiemarktkramen lopen goed. Een ieder voelt
zich verantwoordelijk voor zijn/haar onderdeel en de diverse taken worden
met veel enthousiasme en professionaliteit uitgevoerd.
Een paar onderdelen toegelicht:
• De Steunpilarendag was een zeer geslaagde dag in het gebouw van de
scouting. Interessante informatie over de historie van de scoutinggroep
door Ko van de Klundert en over de architectuur van het gebouw door
Maarten Min. Aansluitend een gezellig samenzijn van de onmisbare
steunpilaren, die uit alle werkgroepen vertegenwoordigd waren.
• Zoals u ziet, is het Nieuwsblad in een ander jasje gestoken. Met
de flyer hadden we al stappen gezet naar een andere frissere
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•

•

uitstraling. Deze nieuwe huisstijl zal ook gebruikt worden voor
de promotiemarktkramen, voor eventuele flyers en voor de
aanmeldingskaarten nieuwe leden.
De historische vlag is nog steeds te koop, zoals elders in dit blad
vermeld. Je ziet de vlag op veel plaatsen in Bergen en zelfs in Bergen
aan Zee wapperen. De verkooppunten zijn: via de webwinkel www.
hvb-nh.nl, bij Kluswijs de Vries, Hubo Bergen v/h Fixet Michiel Duin,
supermarkt Deen, Drieënhuizen, de Eerste Bergensche Boekhandel,
Boekhandel Thomas en de AKO Kiosk.
Liesbeth Tuynman-van Baar gaat de Facebook-pagina van de HVB
beheren. Wekelijks zo niet frequenter zullen er berichtjes van de HVB
op Facebook verschijnen. Hiermee hopen we ook jongere mensen te
bereiken. Dank voor het enthousiasme waarmee Liesbeth voortvarend
aan de slag is gegaan.

Open Monumentendag op zaterdag 12 september:
Het landelijk thema van de Open Monumentendag is ‘Kunst en Ambacht’.
De HVB is present in en rondom de Ruïnekerk. Er zullen in historische
kledij rondleidingen door leden van de excursiewerkgroep verzorgd
worden; de HVB-promotiemarktkraam is aanwezig; Pronk Bouw geeft een
demonstratie leidekken; en Scorlewald laat u kennismaken met Choroimuziekinstrumenten. Zie voor meer informatie elders in dit blad.
Namens de Werkgroep Ledenservice en -werving,
Marry Ranzijn.

Plannen 2016 van de Werkgroep Oude Begraafplaats
Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken 19 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Niek Weel
Coördinator
Willem Jan Bleys
Medewerkers: Piet Bogtman, Menno Boorsma, Nan Duinmaijer, Bernadette
de Grauw, Eldert Groenewoud, Pieter Hoogcarspel, Jaap Kaleveld, Piet
Mooij, Kees Pastoor, Henk Schotten, Gré Schouten, Aycke Smook, Bini
Strooker, Wout Tuijn, Lau Vrasdonk, Kees de Vries, Don Vromans
In het voorjaar hebben we Kees Pastoor als nieuw lid van de werkgroep
mogen verwelkomen. Er hebben geen mensen afscheid genomen.
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Dat onze werkzaamheden moeilijk te plannen zijn, bleek afgelopen
voorjaar. Tijdens de kerstvakantie had de jeugd een dam in de sloot om de
begraafplaats gemaakt en de begraafplaats bezocht. Gelukkig hadden ze
geen vandalisme gepleegd. We hebben de dam met een glimlach verwijderd,
denkend aan de ‘bekentenissen’ van enkele bezoekers dat ze in hun
schooltijd - zo’n vijftig jaar geleden - stiekem de begraafplaats hadden
bezocht. Een oude traditie is nog levend!
De brochure voor de bezoekers hebben we in het voor jaar van 2015
opnieuw geactualiseerd. Dit is al weer de derde uitgave.
We zijn bezig enkele grafkelders te restaureren. We krijgen daarbij hulp
van een enthousiaste Joop Leijen, professioneel metselaar met ervaring in
restauratiewerkzaamheden.
In overleg met de gemeente is afgesproken enkele paden, waar
boomwortels naar boven komen, in het najaar op te hogen.
Plannen
Voor 2016 verwachten wij geen bijzondere ontwikkelingen in de
werkzaamheden op de Oude Begraafplaats. We zullen het vertrouwde
onderhoud uitvoeren (maaien, snoeien, blad verwijderen en onderhoud
van de graven) en de bezoekers informeren over de historie van de
begraafplaats en, indien ze op zoek zijn naar voorouders, over de hier
begraven Bergenaren.
Begroting
De activiteiten van de werkgroep drukken niet op de begroting van de
HVB. De kosten van onze brochure en kleine aankopen kunnen we
voldoen uit de donaties van bezoekers in ons ‘geldkistje’ aan het hek.
Gereedschappen worden door de gemeente voor ons aangeschaft.
Namens de Werkgroep Oude Begraafplaats,
Willem Jan Bleys.
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(Nieuwe) Werkgroep QR-code
Doelstelling
Door een nieuw te ontwikkelen SPEL willen wij onze doelgroep zelfwerkzaam in de historie van Bergen en omstreken laten grasduinen. Wij gaan
proberen de gebruiker van het SPEL fysiek in beweging te krijgen en geven
een aanzet om multifunctioneel een bijdrage te leveren aan nieuwe verhalen
uit de ‘oude doos’. Door op uiteenlopende locaties gebruik te maken van
bestaande QR-codes en/of nog te ontwikkelen QR-codes willen wij de gebruiker meenemen naar interessante wetenswaardigheden over een locatie of
de directe omgeving.
Het SPEL moet constant in beweging zijn. Jaarlijks, of tweejaarlijks, zullen
we nieuwe locaties en/of verhalen toevoegen. Van het SPEL wordt een versie
gemaakt voor de doelgroep t/m 18 jaar en een versie voor 18 jaar en ouder.
Wie is onze doelgroep
Wij richten ons op mannen en/of vrouwen tussen de 10 tot 90 jaar. We
maken geen onderscheid in religie of sociaal economische achtergrond; rijk
of arm; Noord-Holland of elders woonachtig.
De mensen die we willen bereiken, moeten geïnteresseerd zijn in
heemkunde en historie van Bergen en haar directe omgeving. De spelers
moeten in het bezit zijn van een Smart Phone of iPad en een gratis App
downloaden om QR-codes te kunnen lezen.
Van de Werkgroep QR-code maken 4 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Niek Weel
Coördinator		
Kees Jansen
Medewerkers		
Kees van Eijk, Joop Houtenbos
Plannen
We doen onderzoek naar het maken van een puzzel over Bergen – Bergen
aan Zee. Wij zullen daarvoor verschillende bedrijven aanschrijven.
Voor het uitwerken van een plan om filmpjes te maken, hebben wij Peter
Homan benaderd. We zullen nog bespreken hoeveel filmmateriaal daarvoor
beschikbaar moet komen.
Het schrijven van een verhaal moet nog verder worden uitgewerkt.
Namens de Werkgroep QR-code,
Kees Jansen.
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Plannen 2016 van de Werkgroep Verspreiding
Van de Werkgroep Verspreiding maken 38 personen deel uit:
Portefeuillehouder
Marry Ranzijn
Coördinator		Lau Vrasdonk
Verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde: Marleen van de
Akker, Sjoerd Boersma, Piet Bogtman, Anny Bogtman, Menno Boorsma,
Atie Doets-Sturk, Martin Duinmaijer, Tom van Eijk, Carla Groen, Fons
Homan, Pieter Hoogcarspel, Wil Jansen, Jaap Kaleveld, Casper Klerk,
Jan Louter, Piet Mooij, Jan Oldenburg, Rob Pronk, Truus Revers, Nico
Ris, Loes Risselada-Panbakker, Jan Roosloot, Zeger de Ruiter, Dorien
Runneboom, Henk Schotten, Mees Schotten, Ineke Schotten-Kaay, Ellie
Smit-Schotten, Gré Schouten, Truus Smit, Maria Smook, Miep Tuyn,
Wout Tuyn, Kees de Vries, Kees Wokke, Renate Woudstra-Mooij
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen
nieuwe leden toegetreden.
Plannen
In 2016 zal de Verspreidingsgroep weer vijf of zes keer, in een zeer
gezellige sfeer, actief zijn met het verwerken van de adresstickers op de
Nieuwsbladen en de Kronieken, om daarna de ongeveer 1800 exemplaren
door weer en wind te verspreiden. Door het toegenomen aantal leden
worden de wijken groter. Het plan is om een paar grote wijken op te
splitsen zodat het behapbaar blijft voor de verspreiders.
De verspreiding door de Werkgroep zal in 2016 in de volgende maanden
plaatsvinden:
1 In januari verspreiding van de betalingsverzoeken.
2 In maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging Algemene
Ledenvergadering en Voorjaarslezing, 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
Algemene Ledenvergadering en Najaarslezing, deelnameformulier
excursies.
6 In november verspreiding van de Najaarskroniek.
Namens de Werkgroep Verspreiding,
Marry Ranzijn.
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Plannen 2016 van de Werkgroep Website
Van de Werkgroep Website maken 5 personen deel uit:
Portefeuillehouder			Sjoerd Boersma
Coördinator en technisch beheerder
vacature
Adviseur technisch beheer		
Patrick Min
Technisch beheerder en redacteur		
Theo de Graaff
Coördinatie websiteredactie		
Guillaume van Weele
Kwaliteitscontrole en redacteur		
Huub van den Beld
Tot de werkgroep Website zijn geen nieuwe leden toegetreden. De
werkgroep heeft afscheid genomen van Louis Witte. Wij danken Louis
voor het vele werk dat hij jarenlang heeft gedaan. Met enthousiasme
en toewijding heeft hij zich ingezet voor de website en de vereniging.
Daarnaast kon er altijd uitgebreid gebruik worden gemaakt van de
faciliteiten die hij tot zijn beschikking had.
Louis buitengewoon veel dank!
Plannen
De website:
Als het even kan moet 2016 het jaar worden van verandering van de
website. Al langere tijd is er de wens om de voorpagina van de website te
moderniseren. De uitstraling wordt sprankelender, met meer beweging
en iets sneller. Ook de kleuren zullen beter bij de in ontwikkeling zijnde
huisstijl van de HVB gaan passen. De kronieken hebben inmiddels een
andere uitstraling en ook het Nieuwsblad is onder handen genomen. Zo zal
ook de website een verandering ondergaan.
De webwinkel:
Hoewel de webwinkel vorig jaar al een gedaanteverandering heeft
ondergaan, zal er in het komende jaar aan de achterkant van de webwinkel
gesleuteld worden. Het is de bedoeling in 2016 over te stappen van Shopfactory naar Wordpress. Het voordeel is dat de webwinkel dan ook webgebaseerd is en door meerdere mensen bestuurd kan worden.
Namens de Werkgroep Website,
Sjoerd Boersma.
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OPROEP
De Werkgroep Website is op zoek naar één of twee actieve werkgroepleden. Liefst mensen die (ruime) ervaring hebben met Wordpress, het
programma waarmee de website is gebouwd en wordt beheerd. Nu
ook de webwinkel omgezet gaat worden naar Wordpress is er veel
werk aan de ‘winkel’. De werkgroep is van weinig vergaderen en thuis
veel doen. Schroom niet en neem contact op met Sjoerd Boersma voor
meer informatie: 072-5316468.
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Algemene Ledenvergadering
1 oktober 2015
van 19.30 tot 20.00 uur

Agenda:

1. Opening

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2015

3. Van de bestuurstafel, financiën en ledenbestand

4. Nieuws van de werkgroepen

5. Rondvraag

6. Sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2015
Aanwezig: N. Weel (voorzitter), G. van Weele (secretaris), M. Ranzijn
(penningmeester), alsmede de bestuursleden L. Rotthier, L. Witte.
Afwezig: Er is bericht van verhindering ontvangen van de families Smook
en Van Erdewijk, mevrouw Kamp, mevrouw Jansen, mevrouw Hazelhoff
en de heren Zeiler, Schoen en Ooijevaar.
Notulen: G. 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 heer Rolf Roos over het
gebruik van de duinen door de jaren heen.
Hij memoreert dat het afgelopen verenigingsjaar vol activiteiten is geweest.
Zo is er een nieuwe Werkgroep Ledenservice en -werving gekomen, is de
vlag van Bergen opnieuw uitgebracht, hebben we het cadeaulidmaatschap
onder de aandacht gebracht en is er een fotoherkenningsgroep van start
gegaan met de taak om zo’n 1100 historische foto’s te beschrijven onder het
motto: waar, wie, wat en wanneer?
Sinds vorige week is er een nieuwe werkgroep bij gekomen, de zogenaamde
QR-werkgroep, die zich onder andere gaat buigen over de mogelijkheden
om een QR-code zoals die nu bij de Oude Begraafplaats hangt, ook op
andere locaties te realiseren.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2014
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt door
de vergadering goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.
3. Van de bestuurstafel en financiën
De voorzitter maakt graag gebruik van de gelegenheid om Christine
Waslander te complimenteren met het verschenen Nieuwsblad waarvoor
zij zorg heeft gedragen.
Wat betreft de activiteiten van de vereniging verwijst hij naar het
geschrevene in het Nieuwsblad onder het kopje ‘Van de bestuurstafel’, dit
roept verder geen vragen op.
De balans en de verlies- en winstrekening per 31 december 2014 en de
toelichting daarop staan in het Nieuwsblad. Hierover zijn geen vragen of
opmerkingen en daarmee worden beide als zodanig vastgesteld.
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4. Verslag en benoeming kascommissie
Kees Orij doet namens de kascommissie (beide dames zijn verhinderd)
verslag van hun bevindingen bij de kascontrole op 12 maart jl. Alle
financiële stukken 2014 zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De
commissie spreekt zijn waardering uit voor de verrichte werkzaamheden
door de penningmeester en stelt de vergadering voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer over
2014. De vergadering stemt daarmee in. De dames Kamp en Smook zijn
bereid ook volgend jaar de kascommissie te vormen. De vergadering stemt
daarmee in.
5. Voorstel benoeming leden van verdienste
De voorzitter stelt de vergadering voor de heer Jan Roosloot wegens zijn
werkzaamheden voor de vereniging te benoemen tot lid van verdienste. Jan
is al twaalf jaar dé verspreider van Alkmaar, vanaf het Geestmerambacht
via de Omval en Kooimeer naar de Bergerweg en alles wat daar tussen ligt.
Daarnaast is Jan veertien jaar lid van de Werkgroep Beeld en Geluid. In
de beginjaren heeft hij samen met Piet Mooij en Lau Vrasdonk veel oude
foto’s verzameld. Op zeker zes dvd’s zijn die beelden vastgelegd. Iedereen
kent de stem van Jan, na de jubileum-dvd “Weet je nog van toen”. De vergadering stemt met applaus in met de benoeming.
Daarna stelt de voorzitter de vergadering voor om de heer Ru Waalewijn te
benoemen tot erelid van de vereniging. Hij levert al jarenlang een substantiële bijdrage binnen de redactie van de Kroniek, niet alleen als redacteur
maar ook als leverancier van artikelen. Bijdragen die zich kenmerken door
hun originaliteit wat betreft het onderwerp en spitsvondigheid qua uitwerking. Daarnaast doet hij al jarenlang diepgaand historisch onderzoek in de
Werkgroep Histon en is hij sinds kort toegetreden tot de fotoherkenningsgroep van Beeld en Geluid. In het archief is Ru wekelijks op zoek naar het
Bergens verleden en hij komt steeds met onderwerpen waarover hij publiceert. De themanummers ‘Polders rond Bergen’ en ‘Bergen onder stroom’
waren voluit zijn idee. Op dit moment is hij met Bert van der Miesen bezig
met een nummer over de introductie van het gasnet in Bergen. De vergadering stemt met applaus in met de benoeming.
6. Nieuws van de werkgroepen
Er zijn veel aanmeldingen voor de komende excursies. Voor Het Hof 115
aanmeldingen, voor de Bergermeer 200 en voor Schuylenburg 170. Voor de
andere werkgroepen geeft hetgeen in het Nieuwsblad staat geen aanleiding
tot vragen of opmerkingen.

28

7. Aftreden van bestuursleden
De voorzitter bedankt aftredend bestuurslid Louis Witte voor het vele
werk dat hij voor de vereniging heeft verzet. Hij memoreert dat hij eind
augustus 2008 in beeld kwam toen een afvaardiging van het bestuur hulp
zocht voor een professionele aanpak van de website. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 26 maart 2009 werd hij tot bestuurslid benoemd.
Zijn vakmanschap en tomeloze inzet waren voor de HVB van groot belang
en hebben uiteindelijk geleid tot een website zoals wij die nu kennen.
Zijn onvolprezen gastheerschap mag evenmin onvermeld blijven. Niet
alleen als wij als bestuur op zoek waren naar onderdak, maar ook voor de
tentoonstelling in november 2010 opende Louis graag zijn deur. Dit alles
geheel belangeloos. Met pijn in het hart zag hij het bestuursbesluit aan om
niet verder te willen gaan met de Zijperbeeldbank; maar zoals hij in zijn
eigen woorden zei: “Als jullie dit als bestuur beslissen ga ik daar niet tegen
in.” Wij zijn hem dankbaar voor zijn geweldige inzet en gelukkig heeft hij
toegezegd dat wij nog lang gebruik mogen maken van zijn deskundigheid.
De voorzitter bedankt ook aftredend bestuurslid Rein van der Sluijs,
benoemd tijdens de ledenvergadering van 31 maart 2005. Hij vormde
vanaf dat moment voor het bestuur een lijn naar de Kroniekredactie,
een lijn die tot dan ontbrak. Hij deed zich kennen als een kritisch maar
positief bestuurslid, recht is recht en krom is krom, daarbij spreekt hij
zich altijd uit voor het volgen van de doelstelling van de HVB zoals
vastgelegd in de statuten. In een van zijn eerste bestuursvergaderingen
gaf hij aan dat het bestuur veel meer moest communiceren met de leden
en reikte meteen ook de nodige handvatten aan. Zijn presentaties bij het
uitbrengen van Themanummers of Kronieken, die onder zijn leiding tot
stand waren gebracht, waren van professioneel niveau. Van zijn belangrijke
wapenfeiten mogen niet ongenoemd blijven: het in gang zetten van een
goede relatie met het Regionaal Archief, het begeleiden van de overgang
van de collectie van Piet Mooij naar het Regionaal Archief, het ontwikkelen
van een beleidsplan nodig voor het behoud van de ANBI-status van de
vereniging, het vernieuwen van de statuten die nog gebaseerd waren op een
ledental van rond de honderd en in het verlengde daarvan het herzien van
het Huishoudelijk Reglement, en heel recent nog zijn inspanning om de
fotoherkenningsgroep mede van de grond te tillen.
Kortom, heel veel dank voor zijn inzet in de afgelopen jaren en gelukkig
blijft hij verbonden aan de redactie.
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8. Aftreden en herbenoeming bestuurslid
Leo Rotthier stelt in zijn functie van vicevoorzitter aan de vergadering
voor om de aftredende voorzitter voor een nieuwe termijn te benoemen.
De vergadering stemt daar mee in.
9. Rondvraag
Nico Ris vraagt of er een leeftijdsopbouw van het ledenbestand
beschikbaar is. Hij benadrukt het belang om de jeugd te stimuleren kennis
te nemen van het verleden en ze te interesseren voor de HVB. Hij doet de
suggestie om eens een lezing te organiseren over de VOC en de periode van
de Beeldenstorm tot de Bataafse republiek.
Voor de leeftijdsopbouw wordt hij verwezen naar het Nieuwsblad
waarin een aantal grafieken zijn opgenomen. Voor de te houden lezingen
antwoordt de voorzitter dat zijn suggesties in beraad worden gehouden.
Hij maakt van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat in het najaar
een lezing wordt gehouden door Fred Jostmeijer en Henk Jellema.
10. Sluiting
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, sluit de voorzitter
de vergadering.
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Begroting 2016 - Toelichting op de posten
Themanummer Hof voor een Heer: dit Themanummer is via de
webwinkel HVB en bij Het Hof te koop. De overgebleven Themanummers
staan op de balanspost voorraad. De opbrengst van het Themanummer valt
niet binnen de exploitatie maar valt ten laste van de balanspost voorraad.
Canon van Bergen: de Canons zijn in de boekwinkels en via de
webwinkel 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.
Vlaggen: de Bergense vlag is voor € 15,- te koop op diverse locaties (zie
elders in dit blad) alsook via de webwinkel van de HVB. We verwachten
dat we in 2015 zoveel vlaggen verkopen dat de balanspost voorraad op 31
december 2015 op 0 staat. De te verwachten opbrengst van vlaggen in 2016
wordt aangewend voor reservering toekomstige jubilea.
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, op de Koningsdag, op de Stoomdag, twee keer op de
kunstmarkt en op de kerstmarkt. Door deze markten genereren we een
hogere omzet met de verkoop van onze materialen.
Vastleggen beeld en geluid: deze begrotingspost hebben we naar boven
bijgesteld daar deze werkgroep behoorlijk is uitgebreid en zeer actief is in
het vastleggen van beelden.
QR-werkgroep: dit is een nieuw opgerichte werkgroep die actief aan de
slag is gegaan met een QR-codespel. De komende tijd zullen we daar meer
van vernemen.
Afschrijving website: in 2013 is de website geheel vernieuwd. Deze
investering schrijven we in vijf jaar af.
Jubilea en tentoonstellingen: gezien het enorme succes van de
tentoonstellingen en ons jubileumjaar 2013 reserveren we per jaar voor
deze activiteiten.
Plannen: gezien de bruisende activiteiten en de daaruit vloeiende kosten,
willen we graag nog een keer de mogelijkheid van schenken en legaten
onder uw aandacht brengen (zie elders in dit blad).
Marry Ranzijn, penningmeester.
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Begroting over de jaren 2015 en 2016			
Begroting 2015		Begroting 2016
Opbrengsten
contributies
€ 28.500		
€ 29.500
meer mag ook
3.000		
3.000
Contributies
31.500		 32.500
verkopen Hof van een Heer
0		
400
verkopen Canons
300		
500
t.l.v. voorraad
-300		
-900
Verkopen t.l.v. voorraad		0		 0
verkopen vlaggen
0		
800
t.g.v. reservering jubilea enz.
0		
-800
Verkopen vlaggen t.g.v. evenementen		0		 0
donaties
150		150
rondleidingen voor derden
0		
300
verkoop kronieken/themanummers
600		
600
verkoop webwinkel
500		
500
verkopen overige
400		
500
Overige		1.650		 2.050
Totale opbrengsten		
€ 33.150		
€ 34.550
Kosten				
Kroniek vormgeving/drukkosten
€ 10.700		
€ 10.800
Kroniek redactiekosten
750		
750
Kroniek verzendkosten
500		
400
Kronieken		11.950		 11.950
themanummer
4.800		4.900
themanummer verzend/overige kosten
350		
350
Themanummer		5.150		 5.250
Nieuwsblad drukwerk
1.800		
1.800
Nieuwsblad overige kosten
50		
50
Nieuwsblad verzendkosten
250		
250
Nieuwsblad		2.100		 2.100
excursies
1.200		1.500
Histon
1.000		1.000
ledenbijeenkomsten
3.000		3.100
vastleggen beeld/geluid
200		
500
historisch kadaster
200		
100
ledenwervingskosten
700		700
QR-werkgroep
0		200
steunpilaren
700		700
verspreiding
400		500
Activiteiten		7.400		 8.300
ledenadministratie
600		600
WA /bestuursaanspr.verzekering
800		
900
websitebeheer
500		500
afschrijving website
605		
605
vergaderkosten bestuur
800		
800
reservering jubilea en tentoonstellingen
2.600		
2.600
rente en kosten bank
-400		
200
kosten antwoordnummer
400		
500
algemene kosten
400		
100
lief en leed
245		
145
Algemene kosten		6.550		 6.950
totale kosten		 € 33.150		
€ 34.550
RESULTAAT		 €
0		
€
0
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Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid en vicevoorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Niek Weel
Guillaume van Weele
Marry Ranzijn
Leo Rothier
Sjoerd Boersma
Beatrijs van Erdewijk
Jan Rein Pruntel
vacature

Werkgroepen
Beeld en Geluid
Beheer Oude Begraafplaats
Excursies
Historisch Onderzoek
Ledenservice- en werving
Redactie Kroniek
Verspreiding
Website
Historisch Kadaster

Coördinator		 Portefeuillehouder
vacature		
Jan Rein Pruntel
Willem Jan Bleijs		
Niek Weel
Leo Rotthier		
Leo Rotthier
Theo de Graaff		
Beatrijs van Erdewijk
Fien Jansen-de Wit		
Marry Ranzijn
Bert Veer		
Vacature
Lau Vrasdonk		
Marry Ranzijn
Vacature		
Sjoerd Boersma
Henk Min		
Niek Weel
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