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Agenda 
Najaar 2018

Zaterdag 8 september Open Monumentendag: 11.00 – 16.00 uur
  Rondleiders van de Werkgroep Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan geven 

rondleidingen op de Oude Begraafplaats. Toegang gratis.
 HVB met promotiemarkt kraam ingang Oude Begraafplaats

Donderdag 4 oktober Algemene ledenvergadering: 19.30 – 19.45 uur
 Vanaf 19.45 uur: Documentaire Ergens achter Duin en Zee van Ruben Kunst over 

Adriaan van Dis en Hans van Marwijk. Aansluitend compilatie foto- en videobeelden 
van de jubileumdag op 16 juni in en rondom de Petrus en Pauluskerk. Fotogra� e: Ineke 
Vrasdonk; fotogra� e en videocompilatie: Nico van Velden.

Zaterdag 6 oktober Excursie: Park Meerwijk bestaat 100 jaar. Wandeling langs de prachtige panden in de 
stijl van de Amsterdamse school.

Zaterdag 13 oktober Excursie: Bergen aan Zee, Vredeskerkje en het Engelse Veld. U wordt in het 
Vredeskerkje, dit jaar bestaat de kerk 100 jaar, ontvangen met een beeldpresentatie 
van 30 minuten waarna een wandeling door het Engelse Veld volgt.

Zaterdag 3 november Excursie: van Reenenpark. Tijdens deze wandelexcursie laten wij u zien hoe het 
gebied waar wij doorheen lopen de laatste 125 jaar veranderd is.

Vrijdag 23 november en Verspreiding najaarskroniek.
Zaterdag 24 november

Zondag 16 december  HVB met promotiemarktkraam op de kerstmarkt rond de Ruïnekerk.

Begroting over de jaren 2018 en 2019
Begroting 2018 Begroting 2019

Opbrengsten
contributies € 30.400 € 33.000
meer mag ook 3.300 3.800
Contributies 33.700 36.800
verkopen Hof van een Heer 100 100
verkopen Canons 500 500
verkopen boek Feest en Vermaak 0 800
verkopen kaarten van Blaeu 600 600
verkopen fiets/wandelroutes 1799 0 150
verkopen vlaggen en wimpels 0 800
t.l.v. voorraad -1.200 -2.650
Verkopen t.l.v. voorraad 0 300
donaties 150 150
rondleidingen voor derden 400 200
verkoop kronieken/themanummers 700 700
verkoop webwinkel 500 700
verkopen overige 200 300
Overige 1.950 2.050
Totale opbrengsten € 35.650 € 39.150
Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten € 11.000 € 11.400
kroniek redactiekosten 850 900
kroniek verzendkosten 800 1.000
Kronieken 12.650 13.300
themanummer 5.500 5.500
themanummer verzend/overige kosten 400 450
Themanummer 5.900 5.950
nieuwsblad drukwerk 1.800 2.100
nieuwsblad verzendkosten 400 750
Nieuwsblad 2.200 2.850
excursies 1.500 1.600
histon 300 350
ledenbijeenkomsten 3.600 4.000
vastleggen beeld/geluid 275 350
historisch kadaster 100 100
ledenwervingskosten 900 1.000
steunpilaren 850 1.350
verspreiding 100 100
Activiteiten 7.625 8.850
huur opslag 345 360
ledenadministratie 700 750
WA /bestuursaanspr.verzekering 800 800
websitebeheer 500 500
internetkosten 0 250
vergaderkosten bestuur 175 250
postbus 0 250
reservering jubilea en evenementen 4.000 4.000
rente en kosten bank 250 375
kosten antwoordnummer 350 400
algemene kosten 50 150
lief en leed 105 115
Algemene kosten 7.275 8.200
totale kosten € 35.650 € 39.150
RESULTAAT € 0 € 0
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Terugblik op een geweldige dag: de viering van het 25-jarig 
jubileum op 16 juni jl.

Wat een fantastische dag was het feest van ons 25-jarig jubileum, mede door de tome-
loze inzet van de circa 100 vrijwilligers en exposanten, de maandenlange publiciteit in 
allerlei media en onze huis aan huis �yeractie door geheel Bergen en Bergen aan Zee. 
De grote groepsfoto van Ernest Selleger van al onze vrijwilligers, ‘Het goud van de 
HVB’, aan de voorkant bij de Petrus en Pauluskerk was een daverend succes. In het 
dorp was iedereen op de hoogte van ons geweldige festijn en het mooie weer op de 
jubileumdag was een welkome aanvulling. We schatten dat er ongeveer 3500 bezoe-
kers zijn geweest.
De kerk was met de opstelling van de marktkramen in de kerk een sfeervolle ambiance 
geworden voor de bezoekers. In en buiten de kerk liepen en dansten vrijwilligers en 
exposanten in charleston kleding uit de twintiger, dertiger jaren; de keuze voor de 
kleding was gerelateerd aan het jubileumboek Feest en Vermaak.
De expositie was geslaagd, zeer verschillend mooi uniek (beeld)materiaal werd er ten-
toongesteld, de exposanten hadden veel werk gemaakt van hun presentatie en er was 
overweldigende belangstelling voor al het tentoongestelde. De exposanten hebben de 
gehele dag over hun bijzondere collecties kunnen vertellen. 
In de kerk konden alle leden van de HVB het prachtige jubileumboek Feest en Ver-
maak gratis komen ophalen, in het boek was een cadeautje van Het Sterkenhuis ge-
voegd: een gratis toegangsbon voor een bezoek een het museum. De dames en heren 
bij de uitgifte van de boeken hadden het zeer druk en het was een feest van herkenning 
tussen personen. Onze burgemeester Hetty Hafkamp heeft de hele dag bij de boeken-
uitgifte geholpen. Chapeau!
Op deze o zo Bergense dag speelde de organiste bij het openstellen van de deuren  
’s morgens diverse stukken met onder andere Het liedje van de Bergenaar. Uit de toren 
van de Ruïnekerk hoorde men ook het carillon ieder half uur Het liedje van de Berge-
naar spelen. Op en naast het kerkplein wapperden de Bergense vlaggen, de twee  
HVB-promotiemarktkramen stonden er, het tweemans dixielandbandje speelde lek-
kere jaren dertig muziek en trok af en toe het dorp in met gevolg. Ook de ganzenhoe-
der met waggelende ganzen liep door het dorp en kreeg veel aandacht. In de tuin ston-
den het HVB-damspel met heuse Merletten en de houten 1799 soldaten. De drie 
dorpsdichters declameerden regelmatig prachtige gedichten op het kerkplein. De 
brandweer was aanwezig met de oude ladderwagen, een trekpleister voor de kinderen. 
De opening door Youp van ’t Hek was geweldig, de kerk was stampvol. De opening 
eindigde met een trek aan het touw waardoor de klokken gingen beieren. Helaas 
‘brak’ het touw maar, de klokken beierden toch. Na a�oop waren er een boeket en 
rode bretels met HVB logo (speciaal laten maken) voor Youp. 
Omstreeks 10.30 uur was de uitreiking van het jubileumboek Feest en Vermaak door 
onze burgemeester Hetty Hafkamp aan de twee jongste leden van onze vereniging. 
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Bente Stellaard, 7 jaar oud, zij zit op de Lucebertschool in groep 3, en Manuel Jansen, 
10 jaar oud uit groep 6 van de Bosschool. Beiden hebben heel veel interesse in de ge-
schiedenis van onze woonplek. Bijzonder op zo’n jonge leeftijd. Daarna speelde  
orkest Franje was op het altaar mooie achtergrondmuziek.
Op de oproepen in de lokale dagbladen onder het motto “Denk mee met het Jubileum 
HVB” zijn ongeveer 70 reacties binnengekomen. Piet Bogtman en de familie Van 
Keulen kregen een speciale eervolle vermelding voor hun mooie materiaal. Er werden 
drie prijzen toegekend aan de inzenders. De derde prijs, een Bergense vlag en wimpel, 
ging naar mevrouw Tiny Derksen uit Bergen voor haar foto/�lm materiaal van ball-
etuitvoeringen. De tweede prijs, het lid voor het leven van de HVB, was voor me-
vrouw Diesfeldt uit Amsterdam voor het aanleveren van een verzameling oude menu-
kaarten, aankondigingen van optredens en vele foto’s van de Rustende Jager. De eerste 
prijs, een vlucht boven Bergen in een privévliegtuig ging naar de heer Koos Schekker-
man voor zijn prachtige verzameling �lmpjes en foto’s van onder andere de bevrij-
dingstochten, de kermis, de ijsbaan en de intocht van Sinterklaas.
Direct hierna vond de uitreiking plaats van de Koninklijke Onderscheiding door burge-
meester Hetty Hafkamp aan twee bestuursleden van de HVB: Marry Ranzijn en Leo 
Rotthier. Marry was zeer emotioneel en wist niet wat haar overkwam en ook Leo was 
diep onder de indruk. Een geweldig moment. Alle twee waren zij zeer verrast, beiden 
wisten niet van de verrassing voor de ander, en er was van beide kanten familie aanwezig.
Voor de �lm van Ruben Kunst over Adriaan van Dis en Hans van Marwijk was veel 
belangstelling. We hebben nog twee extra voorstellingen ingelast. In totaal vijf voor-
stellingen. Helaas moesten we toch een aantal mensen teleurstellen.
Niet verwacht maar wel op gehoopt gebeurde om klokslag 15.00 uur: terwijl uit het 
carillon het Liedje van de Bergenaar klonk, werd het 2000ste lid ingeschreven. De 
familie H. van Hiele uit Bergen. Met een bloemetje werden de heer en mevrouw Van 
Hiele van harte gefeliciteerd.
De cateringdames hadden deze dag weer een topprestatie verricht. Alle exposanten, 
gasten en vrijwilligers werden de gehele dag ruim voorzien van kof�e, thee, sapjes, 
lunch enz.. 
Over de gehele dag waren er veel bezoekers en om 16.45 uur moesten we aangeven dat 
de kerk om 17.00 uur zou gaan sluiten. Meteen staken de vrijwilligers en de exposan-
ten de handen uit de mouwen, begonnen met af en opruimen en binnen een uur was 
de hele kerk weer in de oorspronkelijke staat.
Na a�oop, onder het genot van een hapje en een drankje, bedankte de voorzitter een 
ieder uitvoerig en gaf een opsomming van het behaalde resultaat van de afgelopen 
periode: de �yeractie plus de jubileumdag had 150 nieuwe leden opgeleverd. Totaal 
staat de stand op 2032 leden. De opbrengst van de promotiemarktkramen en de ver-
koop diversen stond op € 1251. Ongeloo�ijk wat we met z’n allen hebben bereikt. 
Hierna vroeg onze burgemeester het woord. Zij was de gehele dag actief aanwezig 
geweest en had genoten van de warme HVB-familie. Zij had veel waardering voor 
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datgene wat wij met z’n allen in Bergen en Bergen aan Zee organiseren.
Het jubileumcomité van de werkgroep Ledenservice- en werving bestaande uit Fien 
Jansen, Piet Kamp, Mar Metzelaar, Leo Rotthier, Christine Waslander, Sjoerd Boers-
ma, Liesbeth Tuijnman, Esther van Eijk, Kees van Eijk, Jan Rein Pruntel, Frank Per-
quin en Marry Ranzijn  heeft een jaar keihard gewerkt en talloze leuke ideeën uitge-
werkt om deze dag tot zo’n groot succes te maken. Verder konden we een beroep 
doen op een grote groep enthousiaste vrijwilligers met de voorbereiding, met de ver-
spreiding en op de jubileumdag zelf.
De werkgroepen Histon en Redactie hebben een jaar keihard gewerkt om het prach-
tige boek Feest en Vermaak te vervaardigen. Speciaal mogen genoemd worden Bert 
Veer, Winifred Hazelhoff Roelfzema, Theo de Graaff en de auteurs van het boek. De 
exposanten hebben zich enorm ingezet en fantastisch materiaal geleverd waardoor we 
een tentoonstelling van een hoog niveau hadden. 
Het was een gedenkwaardige dag waarbij we prachtig erfgoed onder de aandacht van 
de jeugd en inwoners hebben weten te brengen en voor verbinding tussen veel partijen 
hebben gezorgd. Dank, dank aan allen die zich zo, vrijwillig, hebben ingezet voor dit 
buitengewone evenement. Het was voor iedereen een geweldige ervaring. In één 
woord: fantastisch!

Niek Weel, uw voorzitter.

Koninklijke onderscheiding voor twee bestuursleden HVB op 16 juni

Op de jubileumdag van de HVB werden Marry Ranzijn en Leo Rotthier, tijdens de 
fantastische expositie en het geweldige feest, gehuldigd in de Petrus en Pauluskerk. Zij 
waren zeer verrast met deze koninklijke onderscheiding en voelden zich zeer vereerd. 
Graag willen zij iedereen hartelijk bedanken voor deze bijzondere onderscheiding!

Marry Ranzijn en Leo Rotthier.
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Compilatie foto’s jubileumdag 16 juni
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Het Bergens volkslied 
(Het Liedje van de Bergenaar)
tekst: mevrouw M. van Reenen-Völter (op muziek gezet door Philip Loots)

Ik heb het lief, mijn dorpje klein    
Daar aan der duinen rand. 
Zoo lie�ijk, zoo vol zonneschijn 
Is geen in ’t heele land. 
Ik heb ze lief, de huisjes laag 
Verscholen in het groen, 
Omgeven door een Meidoornhaag 
En geurig bloemfestoen. 

Ik heb het lief, het bosch zoo wijd,  
De mooie sparrenlaan, 
Waar eik en dennen zijd aan zijd, 
Naast hooge beuken staan. 
Waar nachtegaal en merel zingt. 
In ’t jonge kreupelhout, 
Waar het gekweel der lijster klinkt, 
Zijn nest de reiger bouwt. 

Ik heb het lief, het blonde duin,  
Waar ver ik dwalen kan, 
In zijne pannen teer en �jn 
Veel wondre bloemen staan. 

Ik heb het lief, het Bergerstrand, 
De groote, wijde zee, 
De golven brengen op het zand 
Veel duizend schelpjes mee. 

Ze gaan en komen, zonder rust,  
Nu blauw, dan zilvergrijs; 
Ze breken schuimend op de kust 
En zingen deze wijs: 
Heil Bergen, heil het dorpje klein, 
Daar aan der duinen rand; 
Zoo lief’lijk, zoo vol zonneschijn, 
Is geen in ’t heele land.

U kunt het lied beluisteren op de website 
van de HVB. Ga naar hvb-nh.nl, kies 
Foto’s en video’s, kies dan Video’s HVB, 
en scroll vervolgens naar Het Liedje  
van de Bergenaar (Gepubliceerd op  
13 januari 2017).
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Openingswoord op 16 juni van en door Youp van ‘t Hek
(onderstaande is een deel van het openingswoord)

Sinds 1994 woon ik parttime in de gemeente Bergen. Om precies te zijn in Bergen aan 
Zee. Waarom? Simpel. Ik had in die jaren een gezin met piepkleine kinderen en ik had 
geld te veel. En dan koop je een buitenhuis. Een zomerhuis? Dat valt wel mee. Ik kom 
hier ook heel veel en heel graag in de winter. Op een gegeven moment liep ik op een 
van de zoveel boekenmarkten hier in Bergen een beetje te struinen, toen ik langs het 
standje van de Historische Vereniging Bergen kwam. Elk dorp heeft zo’n club. Een 
zootje van die heimwee-idioten die met elkaar weemoedig naar oude ansichtkaarten 
gaan zitten koekeloeren. Of ik lid wilde worden. Ja, dat wilde ik wel. Ik vulde wat in, 
liet twee tientjes achter en dacht klaar te zijn. Dat viel tegen. Een jaar later wilden ze 
weer geld. Volgens mij heb ik dat het eerste jaar keurig overgemaakt, maar al gauw 
belandde de acceptgiro op de stapel van: dat komt wel een keer. Maar de club is hard-
vochtig. Ik zal niet zeggen dat ze een deurwaarder op me af stuurden, maar ze bleven 
stalken. Op een gegeven moment heb ik een bepaald bedrag overgemaakt met de vraag 
of ik nu voor tien jaar van ze af was. Dat was ik. Financieel gezien dan. Maar toen 
begonnen ze te vragen of ik een tentoonstelling in juni wilde openen met een praatje. 
Ik zei ja en dacht: dat wordt gezellig om een uur of vijf ’s middags bij de Ruïne en 
daarna lekker zuipen en eten bij Ad in de Pilaren. Toen kwam de brief: Leuk dat u ja 
gezegd heeft. U wordt om 10 uur ’s morgens verwacht!!!!! 10 uur ’s morgens. Op dat 
uur gaat een beetje artiest normaal slapen. En het was niet in de Ruïnekerk, maar bij 
de papen. En daar sta je dan ‘s morgens om 10 uur voor een clubje historische stapel-
gekkies uit de gemeente Bergen.
Toch doe ik het graag. Heel graag zelfs. Dit is voor mij namelijk historische grond. 
Hiernaast gaf ik in de zomer van 1973 ooit mijn allereerste voorstelling. Zandvoort—
Cabaret Nar. Tournee langs de kust. Ik hou van Bergen omdat ik hier al kom vanaf 
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mijn tweede. Tussen 1956 en 1970 ging de familie van ’t Hek- ik was de zevende van 
acht kinderen - ieder jaar een maand naar Egmond aan Zee en als we daar waren gin-
gen we regelmatig naar Bergen om te midgetgolfen en dan sloten we af met een patatje 
bij Hoeben op het Plein. Als klein mannetje herinner ik me vooral de verwrongen 
bomen op de Eeuwigelaan die op de auto’s dreigden te vallen en de gezelligheid van 
het dorp waar veel muffe Duitse echtparen een dansje waagden op de dansvloer van de 
Rustende Jager. In mijn herinnering zat dat op de plek waar nu ongeveer Loetje zit. 
En volgens mij was de midgetgolfbaan iets groter. En mijn ouders hadden nog een 
gezonde hekel aan alles wat Duits was. Oom Wim – kuil met kwallen.
Wat ik wel zal doen: ik blijf deze vereniging steunen want zonder verleden geen toe-
komst. Af en toe stil staan bij je dorp zoals het ooit was, is heel goed. Goed voor de 
jeugd die keihard lacht om mensen die er zo raar bij liepen en goed voor de ouderen 
die nog weten dat het zo was.
Ik open de tentoonstelling en hoop dat iedereen zijn ogen uit zijn kop geniet bij het 
zien van zoveel moois. En nogmaals: ik ben geen tut die zegt dat er niks mag verande-
ren, maar ik �uister heel zacht, laten we Bergen zoveel mogelijk Bergen laten. En….u 
bent nog niet van me af. Want in mijn hoofd teken ik elk jaar weer bij en ik antwoord 
ongeveer vierhonderd keer per jaar aan mensen die geïnteresseerd zijn in mijn huis dat 
het niet te koop is. Kortom: u ziet mij nog heel lang scharrelen door dit prachtige 
dorp waar ik al 62 jaar zo verschrikkelijk veel van hou.

Met veel dank aan Youp van ’t Hek, die geheel belangeloos onze fantastische  
jubileumdag heeft geopend.

Namens het bestuur:  
Marry Ranzijn.
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Najaarsbijeenkomst: documentaire A. van Dis en compilatie �lm/
foto beelden van 16 juni
Datum en tijd: donderdag 4 oktober in de Ruïnekerk, aanvang 19.30 uur

Op 16 juni hebben we het 25-jarig jubileum van de HVB gevierd. Deze fantastische 
dag is vastgelegd door Ineke Vrasdonk met foto’s en door Nico van Velden met video-
opnamen. Heel graag wil het bestuur u laten meegenieten van de compilatie van het 
foto- en �lmmateriaal gemaakt door Nico.
Op 16 juni hebben we vijf keer de documentaire Ergens tussen Duin en Zee, gemaakt 
door Ruben Kunst over Adriaan van Dis en Hans van Marwijk, in de Sint Jozefzaal 
van de Petrus en Pauluskerk laten zien. Ondanks het feit dat we de documentaire vijf 
keer in plaats van de geplande drie keer hebben vertoond, moesten we toch nog men-
sen teleurstellen. Vanavond tonen we deze documentaire voor de laatste keer.
De foto/�lmbeelden van de jubileumdag 16 juni zijn geheel belangeloos door Nico van 
Velden op dvd gezet. Deze dvd kunt u op de avond zelf ter plekke kopen voor € 10 of vanaf 
31 augustus via de webwinkel van de HVB, https://hvb-nh.nl/index.php/webwinkel/

Namens het bestuur:
Marry Ranzijn.

Van de bestuurstafel

• Het 25-jarig jubileum van de HVB inclusief de expositie was een geweldig succes 
(zie het verslag elders in dit blad).

• Het ledental is door het jubileumfeest opgelopen naar 2032 leden.
• Over het prachtige jubileumboek Feest en Vermaak zijn veel positieve reacties 

ontvangen. Dit boek was een jubileumgeschenk voor al onze leden.
• In de Alkmaarsche Courant stond op dinsdag 12 juni, in samenwerking met het 

Regionaal Archief, een mooi artikel over de thema’s uit het jubileumboek Feest en 
Vermaak in de rubriek: IK WAS ERBIJ.

• De promotiemarktkraam blijft een geweldig instrument voor aanwas van nieuwe 
leden en verkoop van HVB-artikelen; de promotiemarktkraam staat weer op de 
kerstmarkt 16 december.

• Alle werkgroepen van de HVB zijn ontzettend actief en volop in beweging.  Zie 
voor een overzicht van de werkgroepen het organogram elders in dit blad.

• De Steunpilarendag, dit jaar bij het sportpark de Kiefthoek van de VV bergen, was 
goed geslaagd. Vanwege het jubileumjaar werden de zeer gewaardeerde vrijwilligers 
dit jaar extra verwend met een barbecue (zie het verslag elders in dit blad).

• Als erkentelijkheid naar onze enthousiaste vrijwilligers toe hebben we in ons 
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jubileumjaar een groepsfoto laten maken van alle vrijwilligers: Het Goud van de 
HVB. De groepsfoto van 6,5 x 4 meter hangt nog bij de Petrus en Pauluskerk.

• De voorjaarslezing van Theo de Haan: “Van een boerendorp naar een dorp zonder 
boeren”, was een groot succes. Zo groot zelfs dat we een aantal mensen bij de deur 
van de Ruïnekerk moesten teleurstellen. Echter, we hebben deze mensen benaderd 
en op 17 mei is de lezing herhaald.

• Er zijn de afgelopen periode 10 bestuursvergaderingen gehouden.
• Op 27 februari had de ledenadministrateur Sjoerd Boersma al 98,1% van de te innen 

contributies ontvangen.
• Het  bestuur is enthousiast deelnemer aan het Platform Erfgoed BES (Bergen-Egmond-

Schoorl) Binnen dit platform is met de deelnemende 20 organisaties een brede 
uitwisseling van kennis.

• Tijdens Open Monumentendag is op zaterdag 8 september de Oude 
Begraafplaats van 11.00 tot 16.00 uur toegankelijk. Leden van de werkgroep heten u 
van harte welkom.

• De voorzitter heeft van Bert Veer, een van de oprichters van de HVB, een map met 
allerlei notities en artikelen betreffende de eerste jaren van de HVB gekregen; deze 
informatie ontbrak in ons archief.

• Ondanks een verzoek om in 2019 een kleine herdenking bij het Russisch Monument 
van de Slag bij Bergen 1799 te organiseren was het bestuur van mening dat het te 
kort op het spektakel de Vergeten Oorlog in 2017 is. Er is voorlopig besloten 
hieraan in 2024 aandacht te schenken.

• Op 26 juni j. l. heeft Nan Duinmaijer een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, 
onder andere voor haar inzet bij de werkgroep Oude Begraafplaats; door de 
burgemeester zijn haar de versierselen als lid van de orde van Oranje Nassau 
opgespeld. De voorzitter heeft haar namens het bestuur van harte gefeliciteerd.

• Tijdens het schrijven van dit stukje op 2 juli heb ik Piet Mooij, ons oudste zeer 
actieve lid, telefonisch gefeliciteerd met zijn 95-ste verjaardag.

Niek Weel, voorzitter.

Steunpilarendag 20 april 2018

We waren dit jaar met de steunpilarendag op bezoek bij VV Bergen, op sportpark de 
Kiefthoek aan de Groeneweg. Het initiatief voor deze plek kwam van Kees Wokke. 
Tijdens de opening door vicevoorzitter Leo Rotthier, die waarnam voor Niek Weel 
die herstellende was van een knie-operatie, overhandigde hij een voetbal aan Henk 
Borst, de voorzitter van VV Bergen, als dank voor de genoten gastvrijheid. Deze bal 
zal in het nieuwe voetbalseizoen door VV Bergen worden gebruikt bij de thuiswed-
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strijden van het eerste elftal . Dit zal ook bij aanvang van de eerste thuiswedstrijd wor-
den omgeroepen. Leo gaf aan dat het een zeer bijzondere bal is, namelijk een win-
nende bal. Ook bedankte Leo de vrijwilligers voor hun enorme inzet, want 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 heb-
ben de steunpilaren zich met veel enthousiasme ingezet; de HVB op een zeer positieve 
manier naar buiten toe uitgedragen; laten zien dat we een zeer gezellige, interessante 
vereniging zijn. Zonder de steunpilaren zou de HVB niet die grote en actieve vereni-
ging kunnen zijn die het nu is.
Na een welkomstwoord door Henk Borst was het woord aan Marijke Dirkson, die 
een heel goede presentatie gaf over het romantische vak van Schaapsherder. Maar na-
tuurlijk is het ook een bedrijf dat moet renderen. Waarbij ze ons duidelijk maakte dat 
het inzetten van een schaapskudde een uitstekende manier is van natuurbeheer. Hierna 
was het gezellig borrelen en ging een aantal mensen mee met de rondleiding van Henk 
Borst door het mooie voetbalcomplex. Wat een heerlijk transparant gebouw, je voelt je 
er meteen thuis. We troffen het met het prachtige weer, waardoor veel steunpilaren en 
partners lekker buiten op het terras in de zon konden zitten. Vanwege het 25-jarig 
jubileum hadden de vrijwilligers van de HVB catering extra uitgepakt: een geweldig 
lekkere barbecue. Deze vrijwilligers ontvingen, onder dankzegging voor hun enorme 
inzet, iets lekkers van de vicevoorzitter. Alle aanwezige vrijwilligers ontvingen als 
verrassing de mooie groepsfoto die in de P&P kerk is gemaakt. Na een aantal zeer 
genoeglijke uren keerden de vele opgekomen vrijwilligers en partners weer huis-
waarts.
 
Leo Rotthier, vicevoorzitter.

Najaarsexcursies 2018

Zaterdag 6 oktober 2018: excursie Park Meerwijk
Park Meerwijk bestaat, net als het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, 100 jaar. We maken 
een wandeling langs de prachtige panden, gebouwd in het begin van de vorige eeuw. 
De villa's hebben grotendeels grote rieten kappen met golvende lijnen, houten kozij-
nen en bakstenen gevels en vertegenwoordigen de stijl die vanaf 1916 de Amsterdamse 
School was gaan heten. Niet alle critici waren lovend: “Het is bijna de moeite waard 
ter wille van het wanstaltige een kijkje te gaan nemen”, schreef het vakblad De Bouw-
wereld. Daar staat tegenover dat Hendrik Wijdeveld in Wendingen de loftrompet stak 
over het park. Opmerkelijk is dat J.F. Staal zelf afstand nam van het uiteindelijke re-
sultaat, omdat de architecten geen invloed hadden op de bouw van hun villa's. 
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Zaterdag 13 oktober 2018 excursie Vredeskerkje en Engelse Veld
Het Vredeskerkje in Bergen aan Zee viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Op allerlei 
manieren wordt hieraan aandacht gegeven. Ook de beheercommissie Engelse Veld, 
bestaande uit vertegenwoordigers van beheerder PWN en bewoners, wil hieraan graag 
iets toevoegen. Immers, het Vredeskerkje wordt als enige in ons land omringd door 
een bijzonder duingebied, het Engelse Veld. Voor deze bijeenkomst met excursie wer-
ken PWN, de Dorpsraad Bergen aan Zee, de Stichting Vrienden van het Vredeskerkje 
en de Historische Vereniging Bergen nauw samen.
U wordt ontvangen in het Vredeskerkje met een diapresentatie van 30 minuten waarna 
een wandeling (60 minuten) door het Engelse Veld volgt. Daarbij staat de cultuurhis-
torie van dit gebied en omgeving centraal. Wij eindigen weer bij het Vredeskerkje.

U kunt zich opgeven voor een van onderstaande excursies:
Excursie 1: ontvangst groep 1 vanaf 13.00 uur, start diapresentatie 13.30 uur,  
start excursie 14.00 uur.
Excursie 2: ontvangst groep 2 vanaf 14.00 uur, start diapresentatie 14.30 uur,  
start excursie 15.00 uur.

Zaterdag 3 november 2018: excursie Rondje Van Reenenpark
Tijdens deze wandelexcursie laten wij u zien hoe het gebied waar wij doorheen lopen 
de laatste 125 jaar is veranderd: van een open boerenlandschap, via een heuse paarden-
draf- en renbaan, inclusief gokcentrum, tot een idyllische villawijk en een drukke  
winkelstraat. Ook informeren wij u over het hoe en waarom van deze gedaante-
verwisseling.  
De lengte van de wandeling is ongeveer  2,5 km en het wegdek is goed begaanbaar.

Nieuws uit de HVB webwinkel

Sinds kort hebben we ook wimpels in de verkoop die zeer geschikt zijn voor een ge-
wone vlaggenstok aan huis. Een mooie kleine wimpel van 25 cm breed en 200 cm lang. 
Een must voor ieder huis met een vlaggenstok. Bestel de wimpel via de webwinkel 
voor slechts € 10,00. Voor bestelling en betaling gaat u naar website van de HVB, 
www.hvb-nh.nl, vervolgens kiest u voor webwinkel in het menu.

Sjoerd Boersma.
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Open Monumentendag zaterdag 8 september

De Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan is geopend op zaterdag 8 september van 
11.00 tot 16.00 uur. Leden van de werkgroep vertellen de bezoekers dan graag over de 
historie van de begraafplaats, de bijzondere grafmonumenten, de symbolen en symbo-
liek en over de verrassende natuur op deze plek midden in het dorp.

Vrijwilligers en Werkgroepen

De HVB is één van de grootste historische verenigingen van Nederland, zeker gerela-
teerd aan het aantal inwoners. Wij zijn een enthousiaste vereniging met 12 werkgroe-
pen en circa 135 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging. 
Op de pagina hiernaast staat een organigram van de vereniging. De structuur is als 
volgt. Iedere werkgroep heeft een portefeuillehouder en een coördinator. De porte-
feuillehouders van de werkgroepen zijn altijd bestuursleden. 

Overzicht van de werkgroepen en alle steunpilaren in alfabetische volgorde:

Van de Werkgroep Algemene Begraafplaats Kerkedijk maken 3 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Niek Weel
Coördinator   Gerard van den Berg
Medewerker   Margreet Bos-Van den Berg
De werkgroep heet welkom:  Margaret Bos-van den Berg.

Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 9 personen deel uit:
Portefeuillehouder  Jan Rein Pruntel
Coördinator  Allard Willemier Westra
Fotograaf Ineke Vrasdonk
Medewerkers  Trees Bruinsma, Siem Danenberg, Aalt van Huissteden, Paul 

Pesie, Harry Plaatsman, Jaap Schoen

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe le-
den toegetreden.
De werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen en toegankelijk maken van beel-
den en geluiden uit de Bergense historie. Daarnaast organiseert de werkgroep de bij-
eenkomsten van de Fotoherkenningsgroep. Van deze groep maken de volgende 15 
personen deel uit: Huug Bergsma, Tom Dekker, Eldert Groenewoud, Piet Mooij, 
Loek Ooijevaar, Joost Poot, Jan Scholten, Henk Schotten, Gré Schouten-Dapper, 
Truus Smit, Inez Vorenkamp (notuliste), Lau Vrasdonk en Truus Winder-Vrasdonk, 
alsmede Allard Willemier Westra (organisator) en Aalt van Huissteden (redacteur 
en contactpersoon met Regionaal Archief Alkmaar).
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Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 29 personen deel uit:
Portefeuillehouder    Beatrijs van Erdewijk
Voorzitter/coördinator  Joop Bekius
Secretaris    Kees Orij
Medewerkers:     Frank Boddendijk, Mieke Botman, Bert Buizer, 

Pieter van Dijk, Herman Gelens, Theo de Graaff, 
Jan Hageman, Frank van Heusden, Kees van der 
Hoek, Henk Jellema, Barbara Jensen, Petra Kamp, 
Roel Kuipers, Thea Leijen, Bert van der Miesen, 
Henk Min, Sieme Niks, Dirk Nolson, Ben Nuy-
ens, Harrie Oud, Rob Pronk, Jaap Schoen, Ans 
Schot, Maria Smook, Theo Veer, Kees Wokke.

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe  
leden toegetreden.

Van de Werkgroep Historisch Kadaster maken 2 personen deel uit:
Portefeuillehouder    Niek Weel
Coördinator    Henk Min 

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe le-
den toegetreden.

Van de Werkgroep (Kroniek)redactie maken 6 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Theo de Graaff
Hoofdredacteur    Bert Veer
Eindredacteur   Winifred Hazelhoff Roelfzema
Redactieleden     Yvon Bos Eyssen, Annemarie Musch,  

Wim Jan Schotten

De werkgroep heet welkom: Annemarie Musch. De werkgroep heeft afscheid  
genomen van Trees Bruinsma.

Van de Werkgroep Ledenadministratie maken 5 personen deel uit:
Portefeuillehouder    Sjoerd Boersma
Ledenadministrateur    Sjoerd Boersma
Programmabeheerder    Frank Perquin
Medewerker   Marry Ranzijn
Programmabeheer   Beatrijs Van Erdewijk
Programmabeheer   Kees Smit
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De werkgroep heet welkom: Beatrijs Van Erdewijk en Kees Smit voor het onderdeel 
programmabeheer. Er hebben geen mensen afscheid genomen.

Van de Werkgroep Ledenservice en -werving maken 25 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Marry Ranzijn 
Coördinator   Fien Jansen-de Wit
Webwinkel beheerder    Sjoerd Boersma
Coördinator verkoop vlaggen Bert Vogel
Nieuwsblad en persberichten  Christine Waslander
Corrector   Huub van den Beld
Ontwerper   Frank Perquin 
Lezingen   Marry Ranzijn
Facebook-beheerders   Liesbeth Tuynman-van Baar en Ineke Vrasdonk
Steunpilaren dag   Esther van Eijk
Ondersteuning evenementen  Piet Kamp, Conchita en Walter Proot en  

Mar Metzelaar
Ondersteuning Steunpilaren dag  Renate Woudstra, Anneke Knijn, Tineke de Vries, 

Anja Dekker, Ineke Schotten, Liesbeth Tuynman-
van Baar, Marijke van der Blom-de Wit

Coördinator   Kees van Eijk 
promotiemarktkraam   Marijke van der Blom-de Wit, Beatrijs van
Ledenwerving    Erdewijk, Esther van Eijk, Kees van Eijk, Fien
promotiemarktkraam    Jansen-de Wit, Kees Jansen, Rita Jansen, Walter  
   Proot en Kees Wokke.
 
De werkgroep heet welkom: Beatrijs van Erdewijk en Walter Proot bij de promotie-
marktkraam. Er hebben geen mensen afscheid genomen.

Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken 20 personen deel uit:
Portefeuillehouder        Niek Weel
Leden van de werkgroep      Willem Jan Bleys (coördinator), Piet 

Bogtman, Ceciel Boorsma, Nan Duin-
maijer, Bernadette de Grauw, Henk 
Groenewegen, Eldert Groenewoud, Pie-
ter Hoogcarspel, Hans Huikeshoven, Wil 
Jansen, Jan de Lange, Joop Leijen, Piet 
Mooij, Kees Pastoor, Henk Schotten, 
Aycke Smook, Bini Strooker, Wout Tuijn, 
Lau Vrasdonk, Kees de Vries.
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De werkgroep heet Hans Huikeshoven welkom. De werkgroep heeft helaas afscheid 
moeten nemen van Gré Schouten omdat het werk haar te zwaar werd. 

Van de Werkgroep Verspreiding maken 46 personen deel uit:
Portefeuillehouder     Marry Ranzijn
Coördinator    Rob Pronk
Coördinator Alkmaar e.o.   Piet Oldenburg

Verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde: Marleen van de Akker, Huub 
van den Beld, Sjoerd Boersma, Piet Bogtman, Anny Bogtman, Annemieke Boon-Lou-
ter, Atie Doets-Sturk, Martin Duinmaijer, Loes de Geus, Carla Groen, Henk Groene-
wegen, Fons Homan, Wouter Hubers, Wil Jansen, Jaap Kaleveld, Jan Louter, Frans 
Leijen, Henk Min,  Rozemarijn Mulder-Leijen, Annemarie Musch, Jan Oldenburg, 
Truus Revers, Nico Ris, Loes Risselada-Panbakker, Zeger de Ruiter, Dorien Runne-
boom, Guda Schekkerman, , Mees Schotten, Ineke Schotten, Ellie Smit-Schotten,  
Gré Schouten, Maria Smook, Piet Staadegaard, Bini Strooker, Miep Tuyn, Wout Tuyn, 
Bert Vogel, Lau Vrasdonk, Kees de Vries, Peter Waards, Winfred van de Werf, Kees 
Wokke, Renate Woudstra-Mooij.

De werkgroep heet welkom: Huub van den Beld, Frans Leijen, Piet Staadegaard,  
Annemarie Musch en Peter Waards. De werkgroep heeft afscheid genomen van Henk 
Schotten (met veel dank voor de bijna 25 jaar verspreiding) en Ton van Zelst.

Van de Werkgroep QR-code maken 4 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Niek Weel
Coördinator   Kees Jansen
Medewerkers   Kees van Eijk en Joop Houtenbos 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe  
leden toegetreden.

Van de Werkgroep Website maken 8 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Sjoerd Boersma
Coördinator   Fake Groeneveld
Webdesigner/technisch beheer John Langridge
Technisch beheer   Kees Smit
Redacteur/technisch beheer Theo de Graaff
Adviseur technisch adviseur Patrick Min
Redacteur/ kwaliteitscontrole Huub van den Beld
Webwinkel/redacteur   Sjoerd Boersma

Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen nieuwe  
leden toegetreden.
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Tenslotte hebben we nog steunpilaren die de HVB individueel ondersteunen,  
de Algemene Steunpilaren. 
Van deze groep maken 5 personen deel uit.
Portefeuillehouder   Niek Weel
Individuele ondersteuning   Gerard Drieënhuizen,  Henk Jellema,  

Fred Jostmeijer, Frits David Zeiler
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OPROEP

Vrijwilligers gevraagd voor de werkgroep  
Beeld & Geluid (een echte Bergense werkgroep)

De werkgroep Beeld & Geluid verzamelt beeld- en geluidsmateriaal uit 
het verleden van Bergen. Het gaat vooral om foto’s, ansichtkaarten, 
�lmpjes. De werkgroep beoordeelt al dit materiaal op de historische 
betekenis. Waardevol materiaal wordt gedigitaliseerd en van toelichting 
voorzien en op de beeldbank op internet gezet. Filmpjes worden op 
YouTube geplaatst. Ook fotomateriaal uit het Regionaal Archief  
Alkmaar wordt van bijbehorende tekst voorzien.

Verwerken van de veelheid van aangeboden materialen vergt veel tijd en 
energie van de enthousiaste werkgroepleden. Het zou geweldig zijn als de 
gezellige groep met enkele vrijwilligers kan worden uitgebreid. Interesse 
en kennis van verleden en heden van Bergen en enige kennis van omgang 
met de computer is wel gewenst. 

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger in de werkgroep mee te doen of 
wilt u nadere informatie, neem dan contact op met de portefeuillehouder 
Jan Rein Pruntel, telefoon 072-5818666.
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Uw persoonsgegevens en de HVB

De HVB gaat altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Persoonsgegevens wor-
den alleen verzameld en bewaard voor zover dat nodig is voor het functioneren van de 
Vereniging. De HVB stelt geen persoonsgegevens van de leden beschikbaar aan der-
den. Hieronder en op de website vindt u de Privacyverklaring van de HVB. Deze 
geeft in detail aan hoe de HVB omgaat met uw persoonsgegevens. Aanleiding voor het 
opstellen van deze verklaring is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Indien u het niet eens bent met de Privacyverklaring, of als u 
op- of aanmerkingen heeft, kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar leden-
administratie@hvb-nh.nl.
 
HVB PRIVACYVERKLARING
De Historische Vereniging Bergen (HVB) respecteert uw privacy. De HVB verzamelt uitsluitend persoonsgegevens 
indien en voor zover u daar zelf voor heeft gekozen (bijvoorbeeld bij aanmelding als lid, door deelneming aan activi-
teiten van de HVB of door gebruik te maken van de HVB-webwinkel). De HVB verzamelt geen persoonsgegevens 
over u tijdens uw bezoek aan onze website, tenzij u ervoor kiest die gegevens aan ons te verstrekken. Aan het eind 
van deze verklaring vindt u een overzicht van de soort gegevens die de HVB verzamelt.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
De HVB gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons hebt ver-
strekt. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt de HVB uw gegevens om 
aan dat verzoek te voldoen. De HVB verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij 
de wet ons daartoe verplicht.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Leden 
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden 
uw gegevens binnen drie maanden na de beëindigingsdatum vernietigd. Een uitzondering geldt voor foto’s en video’s 
van verenigings activiteiten: deze kunnen voor onbepaalde tijd door de HVB worden bewaard en gepubliceerd.
Bezoekers HVB-webwinkel 
Inactieve accounts (en de bijbehorende gegevens) worden na twee jaar vernietigd. 

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?
Uw gegevens worden bewaard in een datacenter met vergaande beveiliging. Online betalingen gebeuren via gere-
nommeerde betalingsverwerkers (“payment providers”) in beveiligde, versleutelde processen. Ook de uitwisseling 
van accountgegevens is met SSL-encryptie beveiligd. Alle gegevens zijn uitsluitend voor geautoriseerde personen 
toegankelijk (bestuursleden, systeembeheerder en ledenadministrateur). Voor gegevens ten behoeve van de contri-
butie-inning gelden extra beperkingen (alleen toegang voor systeembeheerder en ledenadministrateur). 
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Doorklikken naar andere sites
Op sommige pagina’s van de HVB-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere 
organisaties. De HVB draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door 
die andere organisaties. De HVB raadt u dan ook aan het beleid of de verklaring over de verwerking en bescherming 
van persoonsgegevens van deze niet-HVB-sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden van die sites kunnen 
afwijken van de voorwaarden van de HVB.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het 
bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt ma-
ken, kunt u de HVB per e-mail bereiken op ledenadministratie@hvb-nh.nl. U heeft bovendien het recht om een klacht 
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop de HVB met uw gegevens omgaat.

Contact 
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de HVB kunt u een 
e-mail sturen naar ledenadministratie@hvb-nh.nl. Hierop wordt binnen één maand gereageerd. 

Wijzigingen 
De HVB behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal in het Nieuwsblad en 
op de website van de HVB bekend worden gemaakt. De HVB adviseert u dan ook regelmatig op de website te kijken 
of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Lijst van persoonsgegevens die de HVB bewaart
Naam van leden
Adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnummer
Emailadres
Bankrekeningnummer
Bijzonderheden ten behoeve van de contributie-inning (bv lidmaatschap voor het leven, vooruitbetaalde contributie, 
betaalstatus)
Geboortedatum
Datum inschrijving als HVB-lid en indien van toepassing opzegdatum
Foto’s en video’s van HVB-activiteiten waarop deelnemers te zien zijn
Lidmaatschap van werkgroepen, bestuur, e.d.
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Algemene Ledenvergadering
Ruïnekerk – 4 oktober 2018
Van 19.30 tot 19.45 uur

• Agenda
• Opening
• Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2018
• Van de bestuurstafel
• Herbenoeming aftredende bestuursleden Sjoerd Boersma en Jan Rein Pruntel
• Financiën 
• Ledenbestand
• Nieuws uit de werkgroepen
• Rondvraag
• Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering op 12 april 2018
Aanwezig: L. Rotthier (vice-voorzitter), A.van Huissteden (secretaris), M. Ranzijn 
(penningmeester) en de bestuursleden mw. B. van Erdewijk, J.R. Pruntel, S. Boersma 
en T. de Graaff.
Afwezig met kennisgeving: N. Weel (voorzitter) en de heren J. Bekius en H. Min.
Notulist: A. van Huissteden.

Opening
Waarnemend voorzitter Rotthier opent de vergadering en vertelt dat de voorzitter  
N. Weel afwezig is en in Duitsland verblijft. Hij revalideert daar nadat hij een nieuwe 
knie heeft gekregen. Het gaat hem goed en hem zullen groeten namens de vergadering 
worden overgebracht. Hij heet de aanwezigen welkom en is verheugd dat er weer 
zoveel belangstelling is voor de aangekondigde lezing door de heer Den Haan. Alle 
zitplaatsen in de Ruïnekerk zijn weer bezet. Zoals bij een vorige ALV konden enkele 
leden weer niet worden toegelaten. Gezocht wordt naar een gelegenheid waarop zij 
alsnog een herhaling van de lezing kunnen bijwonen.

Verslag van de ALV van 5 oktober 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Financiën en ledenbestand
Bij de �nanciële stukken zijn geen vragen of opmerkingen. De �nanciële positie van 
de vereniging is gezond. Rond de jaarwisseling waren er circa 1900 leden. In het begin 
van een nieuw kalenderjaar loopt het aantal leden altijd wat terug. Op 3 april is de 
stand 1873 leden.
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Herbenoeming aftredend bestuurslid Beatrijs van Erdewijk
Het bestuur stelt voor haar voor een tweede termijn te benoemen als bestuurslid.  
De vergadering geeft met applaus aan dat men akkoord is met het voorstel.

Verslag van de kascommissie/herbenoeming nieuwe kascommissie
Na het overlijden van Riet Kamp, heeft Kees van Eijk haar vervangen en samen met 
Maria Smook de �nanciële stukken gecontroleerd. De commissie stelt voor het be-
stuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid met dank aan de penningmeester. 
De vergadering stemt daarmee in. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren 
Kees van Eijk en Gerrit Sijpheer.

Nieuws van de werkgroepen
In het Nieuwsblad hebben alle werkgroepen verslag gedaan van hun activiteiten.  
De vergadering heeft er geen vragen of opmerkingen over.
Marry Ranzijn vertelt over de aanstaande festiviteiten op 16 juni naar aanleiding van 
het 25-jarig jubileum van de HVB. Zij kondigt aan dat alle leden een boek over feest 
en vermaak in Bergen in verleden en heden cadeau krijgen. Leden kunnen het boek 
afhalen in de Petrus en Pauluskerk op 16 juni. In deze kerk komt een prachtige expo-
sitie met een scala van onderwerpen over Bergen. Het hele dorp zal op de hoogte wor-
den gebracht door verspreiding op 25 mei, huis aan huis van een �yer. Voor de ver-
spreiding zijn nog 20 mensen extra nodig. Aanmelden graag bij Marry Ranzijn.

Voordracht benoeming tot erelid en tot lid van verdienste
Allereerst wordt Henk Min genoemd. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij de 
Kroniek. Henk heeft een brede kennis van de Bergense geschiedenis en heeft daar 
prachtig over geschreven. Met name heeft hij zich gericht op onderzoek van histori-
sche kadasterstukken. Het bestuur draagt hem voor als lid van verdienste als waarde-
ring voor het vele werk dat hij deed en nog doet. De vergadering is daar geheel mee 
akkoord. Omdat hij niet aanwezig is, zal de bijbehorende oorkonde bij hem thuis 
worden afgeleverd.
De voordracht en benoeming tot erelid betreft Marijke Kirpesteijn. Twintig jaar heeft 
zij zich ingezet voor de organisatie van excursies. En dat steeds met veel enthousiasme 
en het daadwerkelijk optreden als gids. Mede door haar betrokkenheid zijn de excur-
sies een groot succes geworden. Ook haar medewerking aan de Kroniek mag niet on-
vermeld blijven. De vergadering stemt unaniem in met de voordracht en onder ap-
plaus ontvangt zij de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen.

Rondvraag
Er zijn geen vragen. Wel wijst de heer F.D. Zeiler op het thema van de Open Monu-
mentendag in september. Dit jaar is dat Europa. Hij vraagt de leden om nadere berich-
ten hierover aandacht te geven.
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Sluiting
Leo Rotthier sluit de vergadering en kondigt vervolgens de lezing aan van Theo den 
Haan over het boerenleven in en rond Bergen in verleden en heden.

Begroting 2019 

Toelichting op de posten:

Contributies: op onze fantastische jubileumdag 16 juni hebben we een geweldige 
mijlpaal bereikt. We konden het 2000ste lid verwelkomen. Door deze enorme groei in 
leden is de te ontvangen contributie bijgesteld.

Canon van Bergen: de Canons zijn in de boekwinkels en via de webwinkel HVB 
voor € 9,95 te koop. De Canons staan op de balanspost voorraad. De opbrengst van 
de Canon valt niet binnen de exploitatie maar valt ten laste van de balanspost voor-
raad.

Vlaggen: gezien de veelvuldige vraag naar vlaggen is een derde partij vlaggen  inge-
kocht. De vlag is voor € 15 te koop bij de webwinkel HVB https://hvb-nh.nl/index.
php/webwinkel/ , bij Hubo Duin, Kluswijs de Vries, Sterkenhuis, Kiosk op het Plein, 
Drieënhuizen en bij boekhandel Thomas.

Webwinkel: ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, boeken, kaart 
van Berghen, Egmonde en Scorle met de situatie rond de dertiende eeuw  en de ver-
nieuwde herdruk van de kaart van Blaeu is te koop in de webwinkel van de HVB. 
https://hvb-nh.nl/index.php/webwinkel/. 

Boek Feest en Vermaak: indien men voor 1 september lid werd van de Vereniging dan 
kreeg men het boek nog gratis. Het boek is nu voor € 19,95 te koop in de webwinkel 
HVB, bij Drieënhuizen en de beide boekhandels Boekhandel Thomas en de Bergense 
Boekhandel.

Verkopen: op de balans staan diverse voorraadartikelen. De verkoop van die artikelen 
komt ten laste van de voorraad. Wij verwachten echter dat medio 2019 voor de kaart 
van Blaeu het omslagpunt is bereikt, dat de balanspost daarvan op 0 staat en de verko-
pen vanaf die tijd ten gunste van de v/w rekening vallen.

Verzendkosten: de post verzendkosten van de Kronieken en van het Nieuwsblad is 
naar boven bijgesteld. WNK verzorgde voor de vereniging de poststukken buiten 
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Bergen e.o. Echter, deze zijn gestopt met postbezorging. Vanaf deze datum zullen we 
deze stukken via Post.nl laten bezorgen. De tarieven van Post.nl liggen aanzienlijk 
hoger.

Ledenbijeenkomsten: deze begrotingspost hebben we naar boven bijgesteld vanwege 
meer leden en omdat de lezingen zeer druk bezocht worden. Het is in de pauze en na 
a�oop van de lezingen een zeer gezellig samenzijn met een hoog reüniegehalte.

Steunpilaren: eenmaal per jaar worden de steunpilaren een middag verwend als dank 
voor hun tomeloze inzet. De post is bijgesteld, daar veel steunpilaren gehoor geven 
aan de uitnodiging en wij hen met kwaliteit willen blijven verwennen.

Reservering jubilea en evenementen: op 16 juni hebben we ons jubileum met onder 
andere de expositie gevierd. Deze kosten komen ten laste van deze balanspost. Echter, 
zonder de geweldige bijdrage van sponsoren en subsidiënten hadden we dit feest niet 
op deze wijze kunnen vieren. De komende jaren reserveren we weer voor het volgen-
de jubileum.

Overige: onder andere de internetkosten en kosten postbus vielen onder de post alge-
mene kosten. Gezien de hoogte van de bedragen hebben we die nu apart opgenomen.
Plannen: gezien de bruisende activiteiten met de daaruit vloeiende kosten, willen we 
graag de mogelijkheid van schenken en legaten onder uw aandacht brengen. 

Marry Ranzijn, penningmeester.
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Agenda 
Najaar 2018

Zaterdag 8 september Open Monumentendag: 11.00 – 16.00 uur
  Rondleiders van de Werkgroep Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan geven 

rondleidingen op de Oude Begraafplaats. Toegang gratis.
 HVB met promotiemarkt kraam ingang Oude Begraafplaats

Donderdag 4 oktober Algemene ledenvergadering: 19.30 – 19.45 uur
 Vanaf 19.45 uur: Documentaire Ergens achter Duin en Zee van Ruben Kunst over 

Adriaan van Dis en Hans van Marwijk. Aansluitend compilatie foto- en videobeelden 
van de jubileumdag op 16 juni in en rondom de Petrus en Pauluskerk. Fotogra� e: Ineke 
Vrasdonk; fotogra� e en videocompilatie: Nico van Velden.

Zaterdag 6 oktober Excursie: Park Meerwijk bestaat 100 jaar. Wandeling langs de prachtige panden in de 
stijl van de Amsterdamse school.

Zaterdag 13 oktober Excursie: Bergen aan Zee, Vredeskerkje en het Engelse Veld. U wordt in het 
Vredeskerkje, dit jaar bestaat de kerk 100 jaar, ontvangen met een beeldpresentatie 
van 30 minuten waarna een wandeling door het Engelse Veld volgt.

Zaterdag 3 november Excursie: van Reenenpark. Tijdens deze wandelexcursie laten wij u zien hoe het 
gebied waar wij doorheen lopen de laatste 125 jaar veranderd is.

Vrijdag 23 november en Verspreiding najaarskroniek.
Zaterdag 24 november

Zondag 16 december  HVB met promotiemarktkraam op de kerstmarkt rond de Ruïnekerk.

Begroting over de jaren 2018 en 2019
Begroting 2018 Begroting 2019

Opbrengsten
contributies € 30.400 € 33.000
meer mag ook 3.300 3.800
Contributies 33.700 36.800
verkopen Hof van een Heer 100 100
verkopen Canons 500 500
verkopen boek Feest en Vermaak 0 800
verkopen kaarten van Blaeu 600 600
verkopen fiets/wandelroutes 1799 0 150
verkopen vlaggen en wimpels 0 800
t.l.v. voorraad -1.200 -2.650
Verkopen t.l.v. voorraad 0 300
donaties 150 150
rondleidingen voor derden 400 200
verkoop kronieken/themanummers 700 700
verkoop webwinkel 500 700
verkopen overige 200 300
Overige 1.950 2.050
Totale opbrengsten € 35.650 € 39.150
Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten € 11.000 € 11.400
kroniek redactiekosten 850 900
kroniek verzendkosten 800 1.000
Kronieken 12.650 13.300
themanummer 5.500 5.500
themanummer verzend/overige kosten 400 450
Themanummer 5.900 5.950
nieuwsblad drukwerk 1.800 2.100
nieuwsblad verzendkosten 400 750
Nieuwsblad 2.200 2.850
excursies 1.500 1.600
histon 300 350
ledenbijeenkomsten 3.600 4.000
vastleggen beeld/geluid 275 350
historisch kadaster 100 100
ledenwervingskosten 900 1.000
steunpilaren 850 1.350
verspreiding 100 100
Activiteiten 7.625 8.850
huur opslag 345 360
ledenadministratie 700 750
WA /bestuursaanspr.verzekering 800 800
websitebeheer 500 500
internetkosten 0 250
vergaderkosten bestuur 175 250
postbus 0 250
reservering jubilea en evenementen 4.000 4.000
rente en kosten bank 250 375
kosten antwoordnummer 350 400
algemene kosten 50 150
lief en leed 105 115
Algemene kosten 7.275 8.200
totale kosten € 35.650 € 39.150
RESULTAAT € 0 € 0
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Augustus 2018

Bestuur
Voorzitter Niek Weel
Secretaris Aalt van Huissteden
Vice-voorzitter Leo Rotthier
Penningmeester Marry Ranzijn
Lid Sjoerd Boersma
Lid Beatrijs van Erdewijk
Lid Theo de Graaff
Lid Jan Rein Pruntel
Vacature

Werkgroepen Coördinator Portefeuillehouder 
Beeld en Geluid Allard Willemier Westra  Jan Rein Pruntel
Oude Begraafplaats (Ruïnelaan)  Willem Jan Bleys Niek Weel
Algemene Begraafplaats (Kerkedijk) Gerard van den Berg Niek Weel
Excursies Leo Rotthier Leo Rotthier
Historisch Kadaster Henk Min  Niek Weel
Historisch Onderzoek Joop Bekius Beatrijs van Erdewijk
Kroniekredactie Bert Veer Theo de Graaff
Ledenadministratie Sjoerd Boersma Sjoerd Boersma
Ledenservice en -werving Fien Jansen-de Wit Marry Ranzijn  
QR-code Kees Jansen Niek Weel
Verspreiding  Rob Pronk Marry Ranzijn
Website Fake Groeneveld Sjoerd Boersma

Redactieadres Bergense Kroniek en Themanummers
Gemene Bos 15, 1861 HE Bergen
E-mail: redactie@hvb-nh.nl

Publiciteit
Persberichten: Christine Waslander, T: 06-30308237
E-mail: pers@ hvb-nh.nl
Fotografie: Ineke Vrasdonk, T: 072-5159527
E-mail: fotograaf@ hvb-nh.nl 

Secretariaat HVB
Postbus 143
1860 AC Bergen
E-mail: secretaris@hvb-nh.nl

Ledenadministratie HVB
Sjoerd Boersma
Antwoordnummer 86174
1860 VB Bergen
E-mail: ledenadministratie@hvb-nh.nl

Website HVB
www.hvb-nh.nl
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