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Hoofdstuk 0: Verantwoording van het beleid van de HVB-als-geheel   
 
0 Inleiding:  
Op zich is het goed als een vereniging zich met enige regelmaat afvraagt, in welke mate zij er in 
slaagt, met de inzet van de gekozen middelen haar beoogde doelstellingen te realiseren. Hierbij kan 
de praktijk van alledag een goed zicht op resultaten wel eens versluieren. Kortom: het komt er bij veel 
verenigingen nauwelijks van, zich er rekenschap van te geven of de kwaliteit van haar activiteiten 
haar veronderstelde doestelling wel recht doet. Met andere woorden: komt er wel genoeg van onze 
plannen terecht?  
Een goede aanleiding voor zo’n evaluatie is dan het moment waarop de vereniging de ANBI-status 
ambieert, omdat het bestuur daarbij de veronderstelde kwaliteit ook inzichtelijk moet maken. Voor de 
serieuze amateur-vereniging is dan een Beleidsplan het aangewezen middel om die kwaliteit 
aanschouwelijk te presenteren, niet alleen ten overstaan van de Inspecteur van Belastingen 
eventueel, maar vooral ook voor de leden.  
Wil een vereniging in aanmerking komen voor de ANBI-status, dan moet zij over een actueel 
Beleidsplan beschikken. Dit (zo mogelijk meerjarig) beleidsplan dient inzicht te geven in de manier 
waarop de vereniging de door haar gekozen middelen daadwerkelijk inzet om haar algemeen-nut-
beogende doelen te bereiken.  
 
Het Beleidsplan moet dus inzicht geven  
in het algemeen in:  
• Doelen, Middelen en Organisatievorm van de vereniging, aangevuld met Verslagen van het 

afgelopen verenigingsjaar (inclusief een financieel verslag), gecompleteerd met Plannen voor het 
komend verenigingsjaar (inclusief een begroting); 

• in het bijzonder in:  
het financieel beheer van de gelden waarover de vereniging beschikt, aangaande de wijze 
waarop de vereniging 
-- haar gelden verwerft 
-- haar gelden besteedt 
-- haar eventuele vermogen beheert. 

 
De verantwoording van het HVB-beleid. 
  
1. Vereniging-als-geheel 
Eerst aan de hand van het inmiddels bekende 1 Doelstellingen, 2 Middelen en 3 Organisatie van de 
Vereniging-als-geheel, gevolgd door 4 Verslag van het afgelopen jaar en 5 Plannen van de 
Vereniging-als-geheel voor het komend jaar. 
 
2. Afzonderlijke werkgroepen 
Vervolgens, ook aan de hand van 1 Doelstellingen, 2 Middelen en 3 Organisatie van de afzonderlijke 
werkgroepen (eenmalig), gevolgd door 4 Verslagen over het afgelopen jaar en 5 Plannen voor het 
komend jaar van de afzonderlijke Werkgroepen (jaarlijks).  
Hierbij vormen de Verantwoordingen van de Werkgroepen natuurlijk a.h.w. de bouwstenen voor de 
Verantwoording van de Vereniging-als-geheel.   
Voor inzicht in het financiële verenigingsbeleid, zowel voor de gang van financiële zaken in het 
afgelopen jaar als voor de begrotingen voor het komend jaar, wordt steeds verwezen naar het 
gedetailleerde (jaar-)overzicht van de verenigingspenningmeester.  
 
N.B. Onder ‘Bergen’ wordt in dit Beleidsplan verstaan: het dorp/grondgebied zoals dat vóór 2000 de 
gemeente Bergen uitmaakte.  
 
 



Hoofdstuk II: VERANTWOORDING van het BELEID van de VERENIGING-als-GEHEEL 
aan de hand van 1 Doelstellingen, 2 Middelen, 3 Organisatie (eenmalig) en 4 Verslagen & 5 Plannen 
(jaarlijks). 
1 Doel  
De Vereniging stelt zich het volgende ten doel:  

• de belangstelling voor, de studie van en het onderzoek naar de geschiedenis casu quo 
heemkunde van het dorp Bergen (N-H) te stimuleren; 

• de historische gegevenheden van het dorp Bergen (N-H) zoveel mogelijk te (doen) bewaren; 
• van de bereikte onderzoeksresultaten ruime verspreiding na te streven en waar mogelijk te 

bewerkstelligen, indien mogelijk in digitale vorm. 
 
2 Middelen  
De Vereniging tracht deze doelstelling (het verzamelen van gegevens en het verspreiden van kennis 
over de geschiedenis van het dorp Bergen (N-H)) te verwezenlijken met behulp van de volgende 
middelen: 

• het organiseren van bijeenkomsten en excursies; 
• het halfjaarlijks uitgeven van een HVB-verenigingsorgaan, alsmede andere HVB-publicaties; 
• het (digitaal) (doen) conserveren van Bergense Beelden & Geluiden ; 
• het onderhouden van een HVB-website; 
• het samenwerken in voorkomend geval met andere organisaties en instellingen op enig           

gebied van cultuur en historie; 
• het toepassen van alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.   

 
3 Organisatie (->inzet van middelen in relatie tot het doel)  
Eerst A, de Bestuurlijke organisatie en vervolgens B de Organisatie van de verenigingsfinanciën 
 
A Bestuurlijke organisatie  
Aa De Vereniging baseert haar interne organisatie op een Huishoudelijk Reglement dat o.m. voorziet 
in een Bestuur en in diverse Werkgroepen voor het doelmatig functioneren, waarvan een bestuurslid 
(zgn. Portefeuillehouder) zich verantwoordelijk stelt. Deze portefeuillehouder legt daarvan jaarlijks 
verantwoording af  

•  aan het Bestuur tijdens bestuursvergaderingen; 
• aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ; 
• in de lopende editie van dit jaarlijkse “Beleidsplan van de Historische Vereniging Bergen (N-

H)”. 
 
B Organisatie van de Verenigingsfinanciën  
aan de hand van Ba Gegevens & Uitgangspunten, Bb Inkomsten, Bc Uitgaven. 
 
Ba Gegevens en uitgangspunten 
De penningmeester van de HVB, in nauwe samenwerking met verantwoordelijke portefeuillehouders 
en op basis van de Werkgroep-begrotingen, streeft naar 

• een sluitende begroting van Inkomsten en Uitgaven;  
• Deze begroting wordt in het najaar tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de leden ter 

goedkeuring voorgelegd. Het streven is om ieder jaar een bedrag te reserveren voor jubilea. 
De kosten van een jubileum worden ten laste van de post reservering jubilea gebracht; 

• een Eigen Vermogen ter grootte van anderhalfmaal de jaaromzet; 
• handhaven van de ANBI-status;   
• De HVB is gekwalificeerd als een Algemeen Nut-Beogende Instelling, en is als zodanig 

geregistreerd onder ANBI-nummer 11030. De penningmeester draagt er zorg voor dat, wat 
de financiële aspecten betreft, aan de voorwaarden voor deze status blijft worden voldaan.  



 
Bb Inkomsten 
De HVB verwerft Inkomsten op de volgende wijze: 

• Contributies van leden; 
•  ”Meer mag ook!”(donaties meer dan alleen de contributie); 
•  Verkoop van verenigings-uitgaven; 

- via de boekhandels: Kronieken en Themanummers; 
- via de eigen HVB-website: voorraad Bergense Kronieken en diverse andere voormalige 
HVB-uitgaven; 

• Schenkingen en Legaten (jaarlijkse reminder aan de leden); 
• Fondsenwerving t.b.v. incidentele acties passend binnen de HVB-doelstellingen. 

 
Bc Uitgaven 
De HVB besteedt haar genoemde inkomsten aan  

• kosten van verscheidene gedrukte uitgaven: 
- HVB-verenigingsorgaan “Bergense Kroniek”; 
- Themanummers’,  
- incidentele uitgaven; 
- HVB-Nieuwsblad; 

• kosten verbonden aan de activiteiten van de onderscheidene Werkgroepen, op basis van de 
ingediende Werkgroep begrotingen; 

• kosten van overige verenigingsactiviteiten: 
- ledenvergaderingen, lezingen en forums, ‘steunpilarenmiddag’; 
- incidentele bijeenkomsten. 

 

4 Verslag van het Bestuur over 2013: 
Bestuurssamenstelling: 

1 Voorzitter  Niek Weel 
2 Secretaris  Guillaume van Weele  
3 Penningmeester Marry Ranzijn  
4 Lid   Leo Rotthier 
5 Lid   Rein van der Sluijs 

6 Lid   Jaap Schoen 
7 Lid    Louis Witte 

 8 Lid   Stella Schrijver (tot augustus) 
  
 
Bestuursactiviteiten: 
 
Verslag secretaris over 2013. 
 
Het afgelopen jaar 2013 was qua activiteiten een fantastisch jaar voor de vereniging. 
We openden het jaar met een prachtig themanummer over 100 jaar elektriciteit in Bergen en Bergen 
aan Zee van de auteurs Ru Waalewijn en Bert van der Miesen. Daarin niet alleen een feitelijke 
weergave van de ontstaansgeschiedenis, maar ook van de plannen die niet doorgingen waaronder 
die voor een gasfabriek. 
In april verscheen de reguliere Bergense Kroniek met daarin artikelen over De klokken van Bergen, 
De stranding van de Katingo, het tweede deel over de Medische zorg in Bergen over de periode 1800 
– 1950, De aanleg van het Van Reenenpark in 1913, een terugblik op 45 jaar werken in een 
strandpaviljoen, een artikel over de “mensenman” oud burgemeester Lo de Ruiter, een artikel over 
Aardewerk als souvenir en een toelichting op de tentoonstelling over elektriciteit in ons dorpsmuseum 
Het Sterkenhuis. 



In het najaar verscheen er een Kroniek met een vernieuwd, meer eigentijds uiterlijk, waarbij de 
kleurige voorkant een streling voor het oog is. Die streling geldt niet minder voor de inhoud van deze 
Kroniek, met daarin een bijdrage over een tot dan onbekende Bergenaar, die het in het begin van de 
17e eeuw tot meubelmaker aan het hof van Lodewijk de veertiende schopt. Daarnaast een interessant 
artikel over de ambulante handel in Bergen en een beschrijving en privé herinneringen van Gerard 
Drieënhuizen over zijn ouders en hoe zij hun tabakszaak opbouwden in moeilijke tijden. Alsof het niet 
genoeg is, ook nog een artikel over de Bergense Couleur Locale in de laatste helft van de vorige 
eeuw, een artikel over repatrianten uit Indië en hun opvang in Bergen, de ontdekking op een schilderij 
van Salomon van Ruijsdael en een interview met twee Bergense ambachtslieden die onder andere 
betrokken waren bij de renovatie van de Ruïnekerk. 
Naast het themanummer en de twee reguliere Kronieken verscheen tweemaal Het Nieuwsblad rond 
de twee ledenbijeenkomsten die werden georganiseerd. 
In de eerste volgde, na het huishoudelijke deel, een lezing door Simon Giling over het onderwerp 
Schilders in en rondom Bergen. In de tweede bijeenkomst nam Fred Jostmeijer, na het huishoudelijk 
deel, ons aan de hand voor een lezing over de veranderingen op de Breelaan vanaf het oude station 
richting Duinvermaak. 
Uiteraard waren er in de loop van het jaar weer excursies, drie in het voorjaar en drie in het najaar, 
die door de immer actieve werkgroep excursies waren georganiseerd. 
Zeer populair daarbij was de excursie naar “het Woud” en huize “Schuylenburg”. Het aantal 
aanmeldingen daarvoor overtrof verre het aantal beschikbare plekken welke de huidige bewoners van 
“Schuylenburg” in gedachte hadden toen ze toezegden hun huis voor deze excursie open te stellen. 
  
Het klapstuk van het afgelopen jaar was ongetwijfeld de presentatie van de “Canon van Bergen”, 
geschreven door Frits David Zeiler. De presentatie vond plaats bij de Ruïnekerk die op die dag het 
middelpunt vormde van de feestelijkheden. Er waren allerlei activiteiten voor de jeugd, die daarmee 
het sluitstuk vormden van de historische activiteiten op de verschillende scholen in de voorafgaande 
week. De ambiance was geweldig met alle aanwezige vrijwilligers in historische kledij, waar ook de 
kooplieden van de markt rond de Ruïnekerk aan meededen. Op die dag werden ook de prijswinnaars 
bekend gemaakt van de quizzen die vanaf oktober twee wekelijks in De Duinstreek en het 
Nieuwsblad van Bergen hadden gestaan. De winnaars genoten van een diner in het Parkhotel of van 
een vliegtocht boven Bergen met Marien Schrijver, die daarvoor een dag met mooi weer had 
uitgekozen. De vereniging is veel dank verschuldigd aan de vele lokale sponsoren die deze dag en de 
Canon van Bergen mogelijk hebben gemaakt. 
In de aanloop naar deze dag werden huis-aan-huis flyers verspreid om de aandacht op deze dag te 
vestigen en om op het bestaan van de Historische Vereniging te wijzen. Alle activiteiten hebben 
uiteindelijk geleid tot een flinke toename van het aantal leden. De sfeer van saamhorigheid was zo 
groot dat het jammer was dat ook die dag op een gegeven moment was afgelopen. Om toch iets van 
dat gevoel te bewaren, werd de presentatie van de najaars Kroniek in november aangegrepen om 
nog weer eens gezellig bij elkaar te komen, om beelden van die dag te bekijken, een hapje en een 
drankje te genieten en bij te praten met bekenden.  
 
In september werd de slag bij Bergen herdacht in samenwerking met museum Kranenburg en Het 
Sterkenhuis. In Kranenburg verzorgde Simon Giling een lezing over die roerige tijden van weleer, 
sprak de overste van de Gele rijders over zijn korps en haar geschiedenis en werd de tentoonstelling 
in Het Sterkenhuis geopend met een kanonschot in de tuin van Kranenburg. Imposant daarbij waren 
de gala-uniformen van de Gele Rijders. Heel leuk was, dat voor het evenement ook een flink aantal 
kinderen van de basisscholen waren uitgenodigd en de manier waarop de overste hen zowel bij zijn 
lezing betrok als bij het afvuren van het openingsschot. 
In de zomer ging de nieuwe HVB website met bijbehorende beeldbank van start waarbij het nieuwe 
vooral zit in de redactionele toegankelijkheid voor bestuursleden en werkgroepcoördinatoren.  Zo 
wordt de actualiteit van het gebodene vergroot en komt de verantwoordelijkheid bij de juiste personen 
te liggen. Doordat gekozen is voor een WordPress website, kunnen we gebruik maken van de 



nieuwste technologie en is de site beter te onderhouden. In 2014 wordt verder gewerkt aan de 
integratie van ledenbestand en website, zodat leden zelf hun mutaties kunnen invoeren en nieuwe 
leden zich kunnen aanmelden 
Begin juni reisde een bestuursdelegatie af naar Leeuwarden als tegenbezoek aan de collega’s aldaar 
die vorig jaar bij ons op bezoek waren. Later dit jaar ontvingen wij de collega’s uit Langendijk die zich 
wilden oriënteren op de slag van 1799, bezochten we de receptie van de collega’s in Schoorl die hun 
25-jarig jubileum vierden en ontmoetten wij de collega’s uit de omliggende gemeenten op een 
regionale bijeenkomst in Egmond aan de Hoef. 
De vrijwilligers van de Oude Begraafplaats hielden weer een geslaagd open huis tijdens de 
monumentendag en verwelkomden weer veel bezoekers. 
In het najaar hielden we ook een enquête onder onze leden waaruit veel vragen en suggesties naar 
voren kwamen. Zo goed als mogelijk heeft het bestuur hierop naar de deelnemers aan de enquête 
gereageerd en zijn suggesties ter harte genomen, wat er in de nabije toekomst toe kan leiden dat het 
aantal werkgroepen uitgebreid wordt. 
We sloten het jaar af met de Kerstmarkt op het terrein van de Ruïnekerk, waar weer velen de weg 
naar onze kraam wisten te vinden. 
 

5 Plannen Bestuur 2015: 
Het bestuur stelt zich tot doel in 2015 de vereniging verder te versterken door minimaal een 
ledenaantal van 1700 leden na te streven. Daarnaast willen wij aandacht geven aan het 450-jarig 
bestaan van de Berger- en Egmondermeer. Voor de actuele doelen wordt verwezen naar de plannen 
van de verschillende werkgroepen. 
Het bestuur is nog zoekend naar een wijze waarop jongeren geïnteresseerd kunnen worden voor de 
doelstellingen van de vereniging.



 
5a: Begroting van de Bestuursfinanciën voor 2015 
 
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

€ 27.000
3.000

30.000
100

0
0

100
150
600
300
350

1.400
€ 31.500

€ 10.550
750
700

12.000
4.700

500
5.200

1.500
150
350

2.000
1.100
1.000
2.600

200
0

500
200
600
350

6.550
700
700
200
605
500

1.000
1.000

500
-600
300
600
245

5.750
€ 31.500
€ 0

Begroting 2015

€ 28.500
3.000

31.500
0

300
-300

0
150
600
500
400

1.650
€ 33.150

€ 10.700
750
500

11.950
4.800

350
5.150

1.800
50

250
2.100

1.200
1.000
3.000

200
200
700

0
700
400

7.400
600
800
500
605
800

1.100
1.000

500
-400
400
400
245

6.550
€ 33.150
€ 0  

 
 
 
 



Balans per 31 december 2013

Activa 2013 2012

Materiële vaste activa
Investeringen
Website € 2605 € 0

2605 0
Vlottende activa
Liquide middelen
Kas                                                 65 367
Rabobank rek.courant 940 6.441
Rabobank spaarrekening 35.793 50.816
I.N.G. rek. courant 702 538
Kruisposten 0 0

37.500 58.162

Overige vorderingen
Debiteuren 199 0
Voorraad Canons 5.887 0
Vooruitbetaalde kosten 433 0
Overlopende posten 0 0
Te ontvangen rente 549 978

7.068 978
€ 47.173 € 59.140

Passiva

Eigen vermogen
Kapitaal per 1 januari            € 38.323 € 39.368
Resultaat 404 -1.044
Kapitaal per 31 december 38.727 38.324

Voorzieningen
Reservering Themanummer 0 5.450
Reservering tentoonstelling 2.200 1.500
Reservering jubilea 27 8.582
Schenking Oude Begraafplaats 220 233

2.447 15.765

Kortlopende schulden
Crediteuren 5.911 4.949
Te betalen kosten 48 48
Vooruitontvangen contributie 40 54

5.999 5.051
€ 47.173 € 59.140

 
 
 
 
 
 
 



Verlies- en winstrekening per 31 december 2013

Begroting 2013 Resultaat 2013 Begroting 2014
Opbrengsten
contributies € 25.000 € 27.868 € 27.000

meer mag ook 3.000 3.522 3.000

Contributies 28.000  31.390 30.000

verkopen straatnamenboek 300 676 100

verkopen Canon van Bergen 0 850 0

t.l.v. de voorraad 0 -850 0

Boeken 300 676 100

donaties 150 75 150

kronieken/themanummers 400 732 600

w ebw inkel 300 243 300

kaarten Blaeu 0 445 0

verkopen overige 50 143 350

Verkopen overigen 900 1.638 1.400
Totaal € 29.200 € 33.704 € 31.500

Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten € 10.000 € 10.112 € 10.550

kroniek redactiekosten 700 1.068 750

kroniek verzendkosten 700 923 700

Kronieken 11.400 12.103 12.000

reservering themanummer 0 0 4.700

themanummer verzend/overige kosten 0 0 500

Themanummer 0 0 5.200

nieuw sblad drukw erk 1.500 1.825 1.500

nieuw sblad overige kosten 150 26 150

nieuw sblad verzendkosten 350 344 350

Nieuwsblad 2.000 2.195 2.000

excursies 1.100 936 1.100

histon 1.000 724 1.000

ledenbijeenkomsten 2.600 3.665 2.600

vastleggen beeld/geluid 200 0 200

scholenproject 200 200 0

PR commissie 500 500 200

slag 1799 i.s.m Sterkenhuis 0 251 0

steunpilaren 600 813 600

verspreiding 350 403 350

Activiteiten 6.550 7.492 6.050

leden administratie 700 397 700

WA /bestuursaanspr.verzekering 700 756 700

afschrijving w ebsite 0 420 605

automatiserings- internetkosten 150 250 350

vergaderkosten bestuur 600 939 500

reservering jubilea 5.000 5.000 1.000

reservering tentoonstelling 700 700 500

reservering Canon van Bergen 1000 1000 1.000

rente en kosten bank -650 -134 -600

ledenw erving 100 539 500

kosten antw oordnummer 150 387 300

actiekosten enquete 0 141 0

algemene kosten 450 946 450

lief- en leed 350 170 245

Algemene kosten 9.250 11.511 6.250
Totaal € 29.200 € 33.301 € 31.500

RESULTAAT € 0 € 403 € 0



 
 
 
Hoofdstuk II VERANTWOORDING van het BELEID van de WERKGROEPEN  
Verantwoording van het beleid van de Werkgroepen aan de hand van Inleiding, Doelstellingen, 
Middelen en Organisatie (eenmalig), plus Verslagen & Plannen (jaarlijks). 
 
Inleiding  
Elke Werkgroep wordt aangestuurd door een Werkgroep-Portefeuillehouder. 
Zo komen we tot de volgende opsomming van Werkgroepen in 2013: 
 
werkgroep      portefeuillehouder 

 
Werkgroep Histon     - vacature 
Werkgroep Beeld en Geluid   - Jaap Schoen 
Werkgroep Redactie    - Rein van der Sluijs 
Werkgroep Excursies    - Leo Rotthier 
Werkgroep P.R, Lezingen en Evenementen - Stella Schrijver vanaf augustus: Niek Weel 
Werkgroep Verspreiding drukwerken  - Marry Ranzijn 
Werkgroep Ledenadministratie   - Marry Ranzijn 
Werkgroep Oude begraafplaats               - Niek Weel 

 Werkgroep Website        - Louis Witte 
 
Werkgroep Beeld & Geluid 
Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken deel uit: 
portefeuillehouder  Jaap Schoen 
coördinator   Rein Jan Pruntel   
medewerkers    Piet Mooy, Lau Vrasdonk, Esther van Eijk 
 
Activiteiten  
In 2013 zijn aan de collectie toegevoegd: 
* Een videoregistratie van de feestelijkheden bij het 20-jarig bestaan van de HVB (Lau Vrasdonk) 
* Een videoregistratie van een uitvoering van de Mattheüs Passion door de Koorvereniging Bergen 
* Een legaat van de familie Otto in de vorm van een fraaie collectie ansichtkaarten van Bergen 
* Gedigitaliseerde smalfilms van de familie Van den Beld 
* Gedigitaliseerde ansichten van Bergen, teruggevonden door mevr. Elzinga-Pastoor 
* Geluidsopnamen van uitvoeringen door de Koorvereniging Bergen 
* Cd van een uitvoering door de Stichting Millenniumconcert in het Concertgebouw te Amsterdam. 
 
De werkgroep houdt zich van harte aanbevolen voor de aanlevering van waardevolle films, video’s, 
foto’s of geluidsopnamen! 
 
Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken in 2015 naar verwachting 5 personen deel uit: 
portefeuillehouder   Jaap Schoen 
coördinator    Jan Rein Pruntel 
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. Voor 2015 ligt 
het in de bedoeling dat Jaap Schoen en Jan Rein Pruntel binnen de Werkgroep B & G van functie 
wisselen. 
  
Plannen 
De Werkgroep Beeld &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 HVB-ledenvergaderingen, 

maar ook op de HVB-website. 
 
Werkgroep Excursies 2013 
Van de werkgroep excursies maken 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 
 
Activiteiten 
We kunnen als excursiecommissie terugzien op een zeer druk en geslaagd 2013. 
Nieuwe excursies zijn ontwikkeld, enkele andere herhaald, zodat  het voor de leden interessant is om 
mee te gaan, maar ook om  ‘die’ gemiste excursie alsnog eens mee te maken. Er was weer zeer veel 
belangstelling, wat het altijd lastig maakt  om iedereen in te delen. We doen ons best,  maar zijn 
afhankelijk van de locatie en de rondleiders. In 2013 is Ed Duintoegetreden tot de excursiecommissie.  
 
Waar zijn we in 2013 geweest? 
Voorjaar 
23 en 24  maart  Boerderij van Lia en Jan Zwakman   80 aanmeldingen 
13 en 14  april  Gasterij 't Woud en Schuijlenburg 260 aanmeldingen 
18  mei   Oorlogslittekens in het landschap 105 aanmeldingen 
Najaar 
14 en 15 september Gasterij 't Woud en Schuijlenburg  200 aanmeldingen 
12 oktober  Kunstroute       60 aanmeldingen 
16 november  Kranenburgh     190 aanmeldingen 
 
We hebben in 2013 een record van totaal 895 aanmeldingen te verwerken gehad. 
 
Dat betekent niet alleen dat we de excursies hebben moeten organiseren. We hebben voor een 
aantal excursies deskundige inleiders ingeschakeld en  een aantal excursies hebben we  zelf 
ingeleid. De begeleiding van de groepen gebeurt altijd door de commissieleden. Maar ook het indelen 
van de groepen en het bevestigen van uw deelname is bij deze aantallen toch weer een heel werk. 
 
Voor 2015 bestaat de Werkgroep Excursies naar verwachting uit:  
portefeuillehouder   Leo Rotthier 
medewerkers   Marijke Kirpensteijn, Wim Jan Schotten, Jos van de Klundert, 

 Herl Roos Lindgreen, Ed Duin, Eldert Groenewoud 
Willem Jan Bleys heeft de werkgroep verlaten.    
 
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. 



 
Verslag over 2013 van de Werkgroep Ledenadministratie  
 
Van de Werkgroep Ledenadministratie maken deel uit: 
portefeuillehouder     Marry Ranzijn 
ledenadministrateur nieuwe leden en mutaties leden Sjoerd Boersma 
ledenadministratie afd. contributiebetalingen   Arjan Tiebie 
programmabeheerder     Frank Perquin 
 
Activiteiten  
De ledenadministratie heeft een woelig jaar gekend. Doordat Barbara Jensen er per 1 september 
mee stopte, hebben we in het vorige Nieuwsblad een oproep voor twee ledenadministrateurs 
geplaatst. De reacties waren boven verwachting. Maar liefst acht leden hebben gereageerd. Daaruit 
zijn twee ledenadministrateurs naar voren gekomen. De andere belangstellenden bleken ook 
geïnteresseerd te zijn in overige activiteiten binnen de HVB. Daar hebben we natuurlijk graag gebruik 
van gemaakt! Sjoerd Boersma en Arjan Tiebie zijn zeer enthousiast en vakkundig met de 
ledenadministratie aan de slag gegaan. Frank Perquin is als programmabeheerder toegetreden. Daar 
we als historische verenging een visie op de toekomst hebben, zijn we bezig met een web-applicatie 
waarop de gehele ledenadministratie kan worden gevoerd met alle rapporteringen die gewenst zijn. 
 
De taken van de werkgroep ledenadministratie bestaan uit de volgende activiteiten: 
1 Het inschrijven en verwelkomen van nieuwe leden 
2 Het bijhouden van de mutaties in het ledenbestand 
3 Het jaarlijks en periodiek opstellen van incassobestanden voor het innen 
van de contributies via machtigingen 
4 Het jaarlijks opstellen en afdrukken van gepersonaliseerde betaalverzoeken 
voor die leden die geen machtiging hebben afgegeven 
5 Het bijhouden van de gedane contributiebetalingen van de betaalde contributies 
zonder machtiging en het uitzoeken van de niet door de bank geaccepteerde 
contributiebetalingen die via een incasso zijn geïnd 
6 Betalingsherinneringen gepersonaliseerd opstellen en afdrukken 
7 Het afdrukken van de etiketten voor de verspreiding. 
 
Plannen voor 2015 
 
De Werkgroep Ledenadministratie zal naar verwachting in 2015 bestaan 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 
In het voorjaar 2014 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 najaar 2014 in gebruik te nemen, ruimschoots op tijd om de contributie-
inning voor 2015 ermee uit te voeren. 

Totaal aantal  leden: 1665. Nieuwe leden over de laatste 18 maanden: 247. Opgezegd of overleden: 
109 leden. Streven voor 2015 is 1700 leden. 

 
Verslag over 2013 van de Werkgroep Oude Begraafplaats  
 
Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken deel uit: 
portefeuillehouder   Niek Weel 
coördinator    Willem Jan Bleys 
contactpersoon Gemeentewerf:  Joost Wensma 
medewerkers:  
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. 
 
Activiteiten 
2013 gaat voor de Oude Begraafplaats de geschiedenis in als het jaar waarin de stoffelijke resten van 
twee Duitse militairen uit de Eerste Wereldoorlog zijn opgegraven, met het doel ze te herbegraven op 
de Duitse erebegraafplaats in Ysselsteyn (L). Een historisch moment, maar ook een gebeurtenis 
waarop we met gemengde gevoelens terugkijken. De Gravendienst van de Koninklijke Landmacht 
heeft namelijk bij het opgraven een gevoelige fout gemaakt door in eerste instantie een verkeerd 
stoffelijk overschot mee te nemen. We berichtten hierover al in het Nieuwsblad van augustus 2013. 
We verwachten dat de twee militairen in 2014, 100 jaar na het uitbreken van WO I, zullen worden 
herbegraven. 
 
De najaarsstorm heeft ook op de Oude Begraafplaats flink huisgehouden. Van één monumentale 
boom op één van de grafvelden is de top afgebroken. We hebben de boom moeten weghalen. Twee 
bomen in de singel rond de begraafplaats zijn ook zodanig beschadigd dat ze moeten worden 
gerooid. Het wijkteam van de gemeente zal dat in deze wintermaanden doen. Het rooien van de 
bomen en het verder verwijderen van dood hout vraagt professioneel gereedschap. Onze relatie met 
‘de mannen van de werf’ is uitstekend. 
 
Tijdens de bouw van een woning aan het Spaanschepad bleek begin november dat de bronbemaling 
op de sloot rond onze begraafplaats loosde, waardoor de waterstand onheilspellend steeg. We 
constateerden dit tijdens het weekeinde, met alle moeizame communicatie van dien. Gelukkig is de 
lozing, ook door actie van onze buren, tijdig verminderd en is het onderlopen van de begraafplaats 
voorkomen. 
Natuurlijk zijn we het grootste deel van de tijd bezig geweest met het gebruikelijke onderhoud: 
maaien, snoeien, blad harken, hekjes schilderen, enz.. Het is werk dat we met veel plezier doen en 
ook na onze winterstop weer graag ter hand zullen nemen.  
We verwachten in de komende zomer ook weer de nodige bezoekers. Hun interesse verrast ons 
steeds weer, ook als ze niet komen om te zoeken naar voorouders. Komen ze wel voor hun 



voorouders, dan zijn ze vaak blij verrast met de persoonlijke informatie van de echte Bergenezen in 
onze werkgroep. Herinneringen die niet in het archief te vinden zijn! 
 
In 2014 zal het 150 jaar geleden zijn dat de begraafplaats in gebruik werd genomen en is het alweer 
achttien jaar geleden (1996) dat de HVB de begraafplaats adopteerde en daar aan de slag ging. 
 
Financiën 
De werkgroep is ‘financieel onafhankelijk’; we drukken niet op de begroting van de HVB. 
Gereedschap en materialen worden door de gemeente betaald en onze overige kosten, zoals voor 
onze brochure, betalen we uit de vrijwillige bijdragen van bezoekers en uit donaties. Onlangs kregen 
we nog een donatie uit Italië. Zo bekend zijn we al. 
 
Plannen voor 2015  
 
Naar verwachting zullen het komend verenigingsjaar van de Werkgroep de 
volgende personen deel uitmaken: 
portefeuillehouder   Niek Weel 
coördinator    Willem Jan Bleys 
medewerkers: 
Piet Bogtman, Henk Schotten, Menno Boorsma,  Aycke Smook, Nan Duinmaijer – Zeiler, Bini 
Strooker – Bruin, Bernadette de Grauw, Lau Vrasdonk, Eldert Groenewoud, Kees de Vries, Pieter 
Hoogcarspel, Don Vromans, Jaap Kaleveld, Wout Tuyn en Piet Mooij. 
 
Geplande Activiteiten 
De Werkgroep OB houdt zich bezig met onderhoud van de Oude Begraafplaats. 
Dit komt neer op de volgende fysieke activiteiten: 
- onderhoud terrein, afvoeren bladafval, snoeien, etc. 
- onderhoud paden, schoffelen 
- onderhoud grafstenen, waar nodig (laten) herstellen. 
De Werkgroep OB is in het bezit van de begrafenisregisters. Daarnaast 
houdt de Werkgroep een archief bij, met daarin o.a. historische gegevens van 
de begraafplaats en aanvullende gegevens van de overledenen. 
De Werkgroep OB houdt zich eens per week een middag beschikbaar voor 
het rondleiden van bezoekers. 
De Werkgroep OB besteedt aandacht aan informatie over de Oude 
Begraafplaats via de moderne media. Ook is een brochure gemaakt, die 
beschikbaar is voor bezoekers en ook op de website van de HVB te lezen is. 
Op het gemeentelijk informatiebord bij de Oude Begraafplaats is een QRcode 
aangebracht, waarmee informatie kan worden gedownload. 
 
Verslag van de Werkgroep PR & Evenementen over 2013 
Leden van de Werkgroep PR & Evenementen: 
Stella Schrijver portefeuillehouder tot augustus 
Niek Weel portefeuillehouder / coördinator vanaf augustus 
Jan Rein Pruntel foto’s 
Rineke van der Sluijs eindredactrice Nieuwsblad 
Welmoed Hollenberg lid 
Marry Ranzijn lid. 
 
In 2013 heeft de werkgroep zorg gedragen voor de organisatie van de voorjaars- en najaarslezing en 
de daaraanvoorafgaande publicatie van het Nieuwsblad. 



Daarnaast was de werkgroep actief betrokken bij het organiseren van de steunpilarendag en het 20- 
jarig jubileum van de vereniging en de daarbij behorende perscontacten, eerst met betrekking tot de 
maandelijkse prijsvraag en vervolgens met betrekking tot het jubileum zelf.  
De taken van de werkgroep worden in de loop van 2014 overgenomen door de nieuw op te richten 
werkgroep Ledenservice en werving. 
 
Verslag over 2013 van de Werkgroep Verspreiding 
 
Van de Werkgroep Verspreiding maken deel uit: 
portefeuillehouder  Marry Ranzijn 
coördinator   Lau Vrasdonk. 
Verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde: 
Marleen van den Akker, Piet Bogtman, Annie Bogtman-Koel, Ate Doets, Martin Duinmaijer, Tom van 
Eijk, Eldert Groenewoud, Pieter Hoogcarspel, Wil Jansen, Jaap Kaleveld, Casper Klerk, Elly Klerk-
Druif, 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 Smit-Schotten, 
Gré Schouten, Truus Smit, Maria Smook, Dorien Stadegaard, Miep Tuyn, Wout Tuyn, Kees de Vries, 
Kees Wokke, Renate Woudstra-Mooij. 
De verspreiding heeft welkom geheten: 
Dorien Stadegaard, Truus Smit, Ellie Smit- Schotten, Zeger de Ruiter en Gré Schouten. 
 
Activiteiten 
Door weer en wind zijn de Nieuwsbladen en Kronieken verspreid. 
De verspreidingsgroep is vijfmaal bijeengekomen in een zeer gezellige setting. Om u een beeld te 
geven: de laatste keer met de verspreiding van het Nieuwsblad zijn er 25 mensen 3 ½ uur bezig 
geweest met het vullen van 1700 enveloppen. Inhoud: Nieuwsblad, uitnodiging ALV/lezing, 
aanmelding excursie en het enquêteformulier met retourenveloppe. Op een enthousiaste wijze is de 
klus geklaard en zijn de enveloppen verspreid. De besparing aan portokosten is door het werk van 
deze groep vrijwilligers enorm. 
 
De taken van de werkgroep Verspreiding waren in 2013 de volgende: 

1.    in januari verspreiding van de betalingsverzoeken  
1. in februari verspreiding van het Themanummer 
2. in maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging voorjaars ALV/lezing en 

deelnameformulier excursies 
3. in april verspreiding van de Voorjaarskroniek 
4. in augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging najaars ALV/lezing, 

deelnameformulier excursies en enquêteformulier plus retourenveloppe 
5. in november verspreiding van de Najaarskroniek. 

 
In mei hebben de verspreiders samen met andere leden en het bestuur huis- aan-huis flyers 
verspreid. De flyering was een onderdeel van onze jubileumactiviteiten. Lau Vrasdonk en Guillaume 
van Weele hebben de wijken en straten ingedeeld. Een monnikenwerk, ze hebben heel wat rond 
gefietst om een gelijkmatige verdeling van alle wijken te bewerkstelligen. Resultaat: een geweldige 
inzet van allen, met een grote respons. Alleen al op basis van deze actie hebben circa 50 mensen 
zich als lid aangemeld. 
 
Plannen van de Werkgroep Verspreiding in 2015  
Werkgroep Verspreiding bestaat naar verwachting in 2015 uit 30 personen: 
portefeuillehouder  Marry Ranzijn 
coördinator  Lau Vrasdonk 
verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde: 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 Smit-Schotten, Gré Schouten, Truus Smit, 
Maria Smook, Dorien Stadegaard, Miep Tuyn, Wout Tuyn, Kees de Vries, Kees Wokke, Renate 
Woudstra-Mooij. 
De Werkgroep Verspreiding heet welkom: Sjoerd Boersma. De werkgroep heeft afscheid genomen 
van Eldert Groenewoud en Elly Klerk-Druif. 
 
Plannen  
Zesmaal  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.  
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 tussen 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: 
6. in januari verspreiding van de betalingsverzoeken  
7. in maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging voorjaars ALV/lezing en deelnameformulier 

excursies 
8. in april verspreiding van de Voorjaarskroniek 
9. in de zomermaanden verspreiding van het Themanummer 
10. in augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging najaars ALV/lezing, deelnameformulier 

excursies  
11. in november verspreiding van de Najaarskroniek. 
 
Verslag over 2013 van de Werkgroep Website 
 
Van de Werkgroep Website Beheer maken deel uit: 
portefeuillehouder  Louis Witte 
coördinator   Fred Jostmeijer 
redacteur   Theo de Graaff 
 
Activiteiten 
2013 was voor de webmasters van de HVB website een zeer druk en complex jaar. Het bestuur had 
eind 2012 besloten dat de ’verouderde’ website met fotoalbum vervangen diende te worden. Men 
wilde een website die minder onderhoudsgevoelig was en die door bestuursleden en daartoe 
aangewezen HVB medewerkers van content voorzien kon worden.  
Een van de eisen was dat de nieuwe website niet te veel mocht afwijken van de oude, daarbij 
rekening houdend met de gemiddelde leeftijd van de HVB leden. 
Een andere belangrijke voorwaarde was het publiceren van het HVB fotomateriaal in een nieuwe 
opzet.  
 
Begin 2013 werd de nieuwe website opgeleverd en gevuld met HVB materiaal. Er werd een poosje 
proefgedraaid en tenslotte werd de oude website uit de lucht genomen en was de nieuwe website een 
feit. 
Tevens werd via een interessante club van Historische Verenigingen een collectieve oplossing voor 
ons fotomateriaal ingevoerd in de vorm van een beeldbank. Inmiddels is deze beeldbank actief en 
gevuld met veel fotomateriaal. U kunt deze bezoeken via onze website. 



De bedoeling is dat naast het HVB fotomateriaal ook geluid en filmfragmenten worden opgeslagen en 
beschikbaar worden gesteld. 
Momenteel wordt gewerkt aan het rubriceren, classificeren en het beschrijven van onder andere het 
fotomateriaal. 
 
Plannen van de Werkgroep Website voor 2015 
 
Van de Werkgroep Website maken in 2015 naar verwachting 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 den 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. 
 
 
VERSLAG  over  2013  van  de  WERKGROEP  KRONIEK-REDACTIE 
 
Van de Werkgroep Kroniek-redactie maken deel uit: 
 Bert Veer   hoofdredacteur 
 Trees Bruinsma  redactielid interviews  
 Marijke Kirpensteijn  redactielid 
 Steven de wit   notulen en uitnodigingen 
 Ru Waalewijn   redactielid 
 Rein van der Sluijs voorzitter, secr. a.i. eindredacteur a.i.  
Aan de redactie is in oktober toegevoegd: Yvon Bos-Eyssen. 
Er is een vacature voor een secretaris/penningmeester.  
Er is een vacature voor een eindredacteur. 
 



Activiteiten 
2013 was voor de Kroniekredactie een buitengewoon jaar, omdat zij vier HVB-uitgaven mocht 
verwezenlijken. 
Volgens opdracht heeft de Kroniekredactie dit jaar in april een Voorjaars(1)- en in november een 
Najaarskroniek(2) uitgebracht. Daarnaast kwam in maart het uitgestelde themanummer 2012, over 
(de komst van) elektriciteit in Bergen, ‘Bergen onder Stroom’(3) geheten, van de pers.  
En een wel heel bijzondere uitgave was ‘De Canon van Bergen’, waarin in boekvorm in 25 ‘vensters’ 
zicht wordt geboden op hoogtepunten uit de geschiedenis van ons dorp. Dat boekje is in juni als 
jubileumgeschenk uitgereikt aan onze trouwe leden. 
 
Het najaarsnummer verscheen in een geheel nieuwe, experimentele lay-out; op basis van 
commentaren, reacties en ervaringen wordt daaraan voor de komende nummers aan een verdere 
verfijning gewerkt. 
 
Het artikelaanbod is vooralsnog voldoende. Ook voor themanummers is voorlopig in een aantal titels 
voorzien. 
 
Een voor een historische vereniging minder gunstige tendens is, dat ‘historiciteit’ van artikelen in onze 
gepubliceerde HVB-uitgaven afneemt en dat de ‘nostalgie’ toeneemt, waardoor de nagestreefde 
balans tussen beide niet altijd haalbaar is gebleken.  
 
Plannen van de Werkgroep Kroniekredactie  
 
De Werkgroep Kroniekredactie bestaat naar verwachting in 2015 uit 9 personen: 
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. 



 
 
Verslag over 2013 van de Werkgroep Histon 
 
Van de werkgroep Histon maken deel uit: 
Joop Bekius, Frank Boddendijk, Mieke Botman, Beatrijs van Erdewijk, Herman Gelens (voorzitter), 
Theo de Graaff (secretaris), John Grooteman, 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, Dirk Nolson, Ben Nuyens, Kees Orij, Jaap Schoen, Ans Schot, Maria Smook, Theo Veer, 
Ru Waalewijn, Pim van der Werf en Kees Wokke. 
Helaas is overleden het Histon-lid Jeroen de Jong. Jeroen heeft waardevolle bijdragen geleverd met 
betrekking tot het vliegveld. 
 
Activiteiten: 
Er zijn 9 bijeenkomsten georganiseerd, in de zijzaal van het Parkhotel. De werkgroep beschikt over 
een diversiteit aan onderwerpen. Deze zijn in overleg met de redactie samengevat in een spaarlijst. 
Het streven is erop gericht een belangrijke bijdrage te leveren aan de redactie van de Kroniek. 
Hierover zijn, in een goede sfeer, duidelijke afspraken gemaakt tussen Histon en de Redactie. 
De voorjaarsbijeenkomst van 2 mei is benut voor een literair-historische fietstocht door Bergen.  
Op 7 november is door een groot aantal Histon-leden een bezoek gebracht aan het Amsterdams 
archief “De Bazel” aan de Vijzelstraat. Tijdens dit bezoek is op passende wijze afscheid genomen van 
‘voorzitter’ Herman Gelens. 
In de vergadering van 14 november is het voorzitterschap van Herman Gelens overgenomen door 
Theo de Graaff.  
Op dezelfde datum is het secretariaat van Theo de Graaff overgenomen door Kees Orij.  
Er is een tiental Klankbordvragen afgehandeld, vaak in samenwerking met HVB-leden buiten Histon. 
 
Plannen van de Werkgroep Histon 
Van de Werkgroep Historisch Onderzoek maken in 2015 naar verwachting 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 oud-notariële 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 winterseizoen in mei afgesloten met een gewaardeerde lezing door de historicus 
Harold Bos van de Stichting Huys Auerhaen te Alkmaar over ‘Huize De Dieu’. 
 
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 marktkramen   Kees van Eijk 
ledenwerving marktkramen  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 marktkramen. 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 marktkramen voortvarend diverse markten 
georganiseerd. Zo hebben we met veel succes met een promotie-marktkraam 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. 

• 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. 
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 109 leden. Voor 2015 is het streven 1700 leden. 

• De webwinkel is door Sjoerd Boersma in een geheel nieuw jasje gestoken. Ook zijn de 
verschillende, op de website aanwezige aanmeldingsdocumenten waar nodig aangepast. 


