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Viering 20 jarig jubileum van de Historische Vereniging  Bergen.

22 juni 2013, WAT EEN DAG.

Een dag om nooit meer te vergeten; ondanks het matige weer was de belang-
stelling groot, zo’n 2000 mensen hebben wij op bezoek gehad.

Wat er aan vooraf ging:
Rein van de Sluijs heeft met de redactie samen met de auteur Frits David  
Zeiler drie jaar gewerkt aan de voorbereiding van de Canon.
We hebben ongeveer een jaar gewerkt aan het binnenhalen van geld via  
fondsen en sponsoring: financieel zijn we keurig binnen het budget gebleven.
Eind mei hebben ca. 65 vrijwilligers, door weer en wind de flyer huis aan huis 
verspreid, wat resulteerde in ca. 50 nieuwe leden die zich aanmeldden nog 
vóór de jubileumdag.
In de weken voor de jubileumviering hebben ongeveer 500 schoolkinderen 
uit groepen 3 t/m 8, onder begeleiding van de stichting Tijdgeest en een aantal 
vrijwilligers van de excursie werkgroep van de HVB, een bezoek gebracht aan 
de Ruïnekerk, waar de kinderen allerlei wetenswaardigheden is verteld,  “hun 
oor te luisteren gelegd tegen de muur van de Ruïnekerk”.  Voor de jongste 
kinderen speelde theatergroep Jellenin een theaterstuk over de historie van de 
Ruïnekerk.

En dan de dag zelf:
In en om de Ruïnekerk hadden wij een ambiance die bij de HVB past;  zo’n 
110 vrijwilligers en marktkooplieden,  gekleed in historische kleding,  maak-
ten het feest compleet. 

De eerste vrijwilligers van de HVB waren ’s morgens al om zeven uur aanwezig 
in het Oude Raethuys, dat ons belangeloos ter beschikking was gesteld voor het 
omkleden van de markkooplieden en de vrijwilligers.

De opening door onze burgemeester Hetty Hafkamp was stijlvol en doorspekt 
met complimenten; de burgemeester deed een oproep aan de aanwezigen om lid 
te worden van de HVB.
Na het aanreiken van de CANON door de pages Anne Caleyne (5 jaar) en  
Tijmon (3 jaar), die perfect in hun rolletje bleven,  is  de eerste CANON is ge-
signeerd  door de auteur Frits David Zeiler en aan de burgemeester aangeboden.

Een journalist van de Alkmaarsche Courant was, evenals de mensen van het 
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Video Journaal Schoorl een groot deel van de dag aanwezig. Video Journaal 
Schoorl heeft een impressie van de dag direct doorgegeven aan TV 80;  er is ruim 
een week lang aandacht geweest op dit TV-kanaal voor ons jubileum.

Het programma van de dag verliep volgens een strak tijdsplan. Elk nieuw pro-
grammaonderdeel werd vooraf aangekondigd door trompetgeschal van Ingrid 
Spee.
In de Ruïnekerk waren twee kramen ingericht voor de leden die de CANON 
kwamen ophalen. Eer zijn 950 CANONS opgehaald. Marien Schrijver was met 
laptop aan een aparte tafel aanwezig voor de probleemgevallen.

Voor de leden die niet in de gelegenheid waren hun CANON op te halen was er 
tot zaterdag 13 juli gelegenheid hun CANON op te halen bij Gerard Drieënhuizen 
aan de Stationsstraat,  dat was een groot succes, ruim 300 CANOS zijn als nog 
opgehaald. Waarvoor veel dank aan Gerard Drieënhuizen.

Een laatste mogelijkheid om uw CANON op te halen, zie elders in het Nieuws-
blad.

Een ganzenhoeder liep in middeleeuwse kledij door het dorp; trommelend bege-
leidde hij waggelende ganzen.
Er waren vier (over)bezette rondleidingen, op enthousiaste wijze verzorgd door 
de excursiegroep.
Jesse van Dijl, van het Regionaal Archief Alkmaar verzorgde een doorlopende 
historische voorstelling.
Museum Het Sterkenhuis had en heeft met tentoonstelling van 1799.
Drie Gele Rijders waren in uniform de gehele dag aanwezig om belangstellenden 
te vertellen over de slag bij Bergen 1799. Dit korps was indertijd betrokken bij de 
gevechten in 1799.

12.00 uur was de prijsuitreiking van de prijzen, een vlucht boven Bergen of een 
dinerbon bij het Parkhotel, die gewonnen konden worden door deel te nemen aan 
de prijsvragen van afgelopen maanden. 
De winnaressen  José Siebers-Faber en Léontine van Emmerik kozen voor een 
vlucht boven Bergen en winnaar  Jan Joost van de Kamer koos voor een dinerbon.

Ondanks het matige weer waren de mensen met de oude ambachten, o.a. touw-
slager, kleermaakster, troubadour,  handboogschieten, historische wapens, pries-
ters, houtbewerker en muntslager op het terrein van de Ruïnekerk de gehele dag 
enthousiast  bezig de kinderen met ouders te vertellen en te laten zien hoe men 
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vroeger z’n brood moest verdienen.
De buiten geplande theatervoorstelling voor de jongste kinderen is met enige im-
provisatie binnen in de Ruïnekerk gegeven.

Twee verkoopkramen annex ledenwerving, die op enthousiaste wijze de HVB 
hebben “verkocht”,  met als resultaat ca. 80 van de totaal 130 nieuwe leden en een 
verkoopopbrengst van 650 euro.

Het slotstuk was een spetterend optreden van de Bergense Harmonie in  de  
Ruïnekerk.
Om vier uur kwam er een einde aan deze geweldige dag. 
Heel veel dank aan de dames Monique van Zelst en Daniëlle Jaspers van de  
Stichting Tijdgeest, alle ambachtslieden die belangeloos hebben meegewerkt,  
Erna van Spaandonk beheerder van de Ruïnekerk en de directie van het Oude 
Raethuys voor de geboden gastvrijheid. 

Natuurlijk vergeten wij de sponsors niet voor hun financiële bijdrage waardoor 
wij in staat waren de  CANON te ontwikkelen, (zie voor een weergave van de 
sponsors het laatste blad van de CANON).
Tot slot heel veel dank aan de vrijwilligers van de HVB die hebben mee gewerkt 
om deze dag tot een succes te maken.
Onze doelstellingen hebben wij ruim gehaald:

- Kinderen betrekken bij de historie van Bergen / Bergen a/Zee.
-  Onze leden bedanken voor hun jaren lang steun en  een prachtige CANON 

aanbieden.
-  Het ledenaantal vergroten, er zijn ongeveer 130 nieuw leden ingeschreven. 

Te weten ca. 50 door de flyeractie en 80 nieuwe leden op de HVB dag zelf.
-  De HVB presenteren door het erfgoed van Bergen onder de aandacht te 

brengen.

De Jubileumcommissie: Marry Ranzijn, Monique van Zelst, Daniëlle Jaspers,  
Guillaume van Weele, Coos Ursem,  Niek Weel.

Mededeling voor de leden die nog niet in de gelegenheid zijn geweest hun 
CANON op te halen.
Vanaf heden kunt u tijdens kantooruren uw CANON op halen bij   
Forest BV, van Blaaderenweg 10 a, 1862 JP Bergen NH ( het bedrijf van ons  
bestuurslid Louis Witte) t.o.v. de Marke.
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Uitnodiging voor:

De uitreiking Najaarskroniek
Foto- en filmvoorstelling van onze jubileumdag 22 juni

Doorlopende historische foto tentoonstelling Regionaal Archief

U bent van harte welkom op donderdag 21 november 2013 in de Ruïne-
kerk om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Het jubileum was een geweldig succes, heel veel enthousiaste reacties, veel 
nieuwe leden en heel veel foto- en filmmateriaal. Het ebt nog steeds allemaal 
na. Het jubileum, met al die vrijwilligers die zich verkleed in historische 
kledij, zo ingezet hebben, heeft voor nog meer verbinding en saamhorigheid 
binnen de HVB gezorgd. 

Binnen die saamhorigheid, en daar er heel veel film- en foto materiaal is, leek 
het het bestuur een leuk idee om dat foto- en filmmateriaal aan de leden te 
vertonen tijdens een gezellige leden bijeenkomst. Wij hebben daarom een 
avond georganiseerd waarbij u als lid van harte welkom bent.

Wij willen, onder genot van een drankje, op twee schermen het foto- en 
filmmateriaal vertonen. Op één scherm het foto- en filmmateriaal van de ju-
bileumdag zaterdag 22 juni en op het andere scherm de presentatie van oude 
historische prenten door Jesse van Dijl van het Regionaal Archief, zoals die 
ook op de jubileumdag te zien was.

De Najaarskroniek wordt altijd verspreid in de 3e week van november. De 
Kroniek wordt dan voorafgaande aan de verspreiding gepresenteerd waarbij 
normaal de redactie, bestuur, auteurs en andere belanghebbenden aanwezig 
zijn. Wij hebben gemeend dat het een mooie gelegenheid is om de Kronie-
kuitreiking uitvoeriger te presenteren en die samen te laten vallen met deze 
avond, in aanwezigheid van ieder lid die belangstelling heeft.

We beginnen de avond dan ook met de Kroniekuitreiking wat ca. 30 - 45 mi-
nuten duurt. Daarna kunt u, onder genot van een drankje, gezellig samenzijn 
en (na)genieten van al die ontzettend leuke beelden die voorbij komen en 
van de prachtige historische voorstelling.

Fred Jostmeijer zal een compilatie maken van alle film- en fotobeelden van 
de jubileumdag. Mocht u nog foto- en/of filmmateriaal hebben van onze 
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jubileumdag en mocht u die beschikbaar willen stellen dan kunt u die mailen 
naar fej@ziggo.nl of op een stick of dvd bij Fred in de brievenbus stoppen. 
Zijn adres is: Breelaan 39B. Wij zijn er erg blij mee!
Dit materiaal wordt verder digitaal bewaard door de HVB.

Beste mensen, heel graag zien we u op donderdagavond 21 november.  
Noteert u deze datum alvast in uw agenda! U bent van harte welkom!
 
Hartelijke groet,
Namens het bestuur,
Rein van der Sluijs
Marry Ranzijn

Aardig om te weten:

Het eerste venster van de CANON, beschrijft een eeuwen oude urn gevonden 
in Bergen.
Frits David schrijft op blz. 10 van de Canon: “Toen in 1962 een landeigenaar 
zijn terrein aan de Oosterdijk wilde egaliseren, stuitte hij op de overblijf-
selen van een klein grafveldje”
Het toeval wil dat deze vondst in het najaar van 1962 in de Zuurvenspolder 
is gedaan door een van de leden van de HVB  dhr. Joop Ranzijn, de vader 
van onze penningmeester.
Henk Jellema schreef over de vondst eind 1962 een artikel in de Duinstreek.
Frits David Zeiler maakt ook melding van de vondst in zijn interessante 
boek “Hoog en Vrij”.

Niek Weel
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Beste leden van de HVB,
 
Graag wil ik jullie laten weten dat ik namens de HVB geselecteerd was om 
vanuit  de Provincie Noord-Holland aanwezig te zijn  bij de kroning van 
Willem Alexander op 30 april j.l. 
 
HET WAS IN EEN WOORD  EEN GEWELDIGE  
ERVARING DIT TE MOGEN MEE MAKEN. 
 
Onderstaand een kort overzicht van de invulling van de dag:   
 
*     07.00 verzamelen bij het Provinciehuis in Haarlem voor de zestig gese-

lecteerde Noord-Hollanders.
*     07.30 uur vertrek met de bus naar Amsterdam, BIM-gebouw aan het IJ. 

Het toeval wilde dat ik in de bus naast Marlou van Rhijn uit Purmerend 
zat: zij behaalde zilver op de 100 mtr. en goud met een wereldrecord op 
de 200 mtr. tijdens de Paralympische Spelen London 2012.

*     08.30 uur aankomst BIM-gebouw; na een douanecontrole mochten wij 
naar binnen, grandioze ontvangst, grote TV-schermen waarop alles van 
die morgen was te volgen, drankjes en hapjes ruim aanwezig. De ochtend 
vloog voorbij. Op het IJ was het ook al een drukte van belang.

*     11.45 uur moesten wij de bus in voor vertrek naar de Nieuwe Kerk; wat 
een politiemacht op de been, nog nooit zoveel politie bij elkaar gezien.

*    12.15 uur  aankomst in  de Nieuwe Kerk en over de blauwe loper on-
der muziek en een erewacht naar binnen. Ik had een prima plaats in vak 
R, met goed uitzicht op het Koningspaar. Tot 13.45 uur waren alle hoog-
waardigheidsbekleders langs mijn vak naar binnen gekomen, met tot slot 
het Koningspaar, onder leiding van het begeleidingscomité. Later, zoals 
bekend, is over dit comité de nodige commotie geweest.

*    De Nieuwe Kerk was prachtig in de bloemen gestoken en het koper  
gepoetst.

*    14.00 tot 15.30 uur de inhuldiging en alle plechtigheden, met een zeer 
ontspannen Beatrix en kleinkinderen aan de zijkant.

*    16.00 uur konden wij de Nieuwe Kerk verlaten en in bus weer terug naar 
het BIM-huis, heel veel (jonge) mensen langs de oranje route.

*    16.30 uur aankomst in het BIM-huis, hapjes en drankjes, alles weer prima 
verzorgd, nog even met Epke Zonderland gesproken; een van de leden 
van mijn Rotaryclub heeft een boek over Epke uitgegeven, vandaar.

*   17.30 uur vertrok de bus naar Haarlem.
*   18.15 uur aankomst in Haarlem.
*    19.00 uur was ik weer thuis, einde van een geweldige en heel bijzondere dag.
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Ik had nog een uitnodiging om ‘s avonds (23.00 uur) aanwezig te zijn bij 
Paul en Witteman. Dat heb ik maar afgezegd;  heb op de bank genoten 
van het  TV avondprogramma.
 
Woensdag voorafgaand aan de inhuldiging was nog een fotoreportage voor 
de groepsfoto met 149 geselecteerde Nederlanders, met Koning Willem 
Alexander in het midden.
De foto heeft direct na de inhuldiging tijdens de expositie van ons konings-
huis in de Nieuwe Kerk gehangen en blijft beschikbaar voor andere oranje 
festiviteiten.
Ik heb u met veel plezier vertegenwoordigd.

Met vriendelijke groet.
Niek  Weel,  voorzitter 

NAJAARSLEZING op 3 oktober 

Vooruitblik op een boeiende dorps-lezing komend najaar
Na de korte ledenvergadering op 3 oktober is het ditmaal de beurt aan Fred 
Jostmeijer die een interessant en in de loop der jaren erg veranderend deel van 
het dorp de revue laat passeren: de Breelaan, en wel vanaf het voormalige 
Bello-station tot aan het Openluchttheater, Duinvermaak nog voorbij. 
Denkt u aan de opkomst van het toerisme vanaf 1900 met de aanleg van een 
spoorverbinding tussen Amsterdam en Bergen die al snel werd doorgetrok-
ken naar Bergen aan Zee. Denkt u aan de explosieve bouw van vele hotels en 
pensions zoals het Oranjehotel, het Parkhotel en Hotel-lunchroom-banket-
bakkerij Kreb en ook aan  hotel-pension ‘Ingeborg’ waar later Albert Heijn 
zou verrijzen, Huize Kinheim (van de familie Sterken), en een internerings-
kamp aan de Vinkenkrocht. Oud kaartmateriaal toont aan, dat de Breelaan 
reeds op oude kaarten voorkwam zoals op die van Blaeu uit de 17e eeuw. 
Geëindigd wordt met beelden van het voormalige Openluchttheater, inmid-
dels skibaan ‘Il Primo’.
Een dorpse avond met vertoning van leuk en interessant fotomateriaal - deels 
nooit eerder vertoond - uit de archieven van Piet Mooij, het Regionaal Archief 
en Fred zelf.
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In memoriam Jeroen de Jong

Op 8 april is overleden Jeroen de Jong. Hij was lid van de werkgroep His-
torisch Onderzoek. Dat was een los-vaste relatie, want Jeroen stond nog in 
het volle leven en kon de bijeenkomsten op donderdagochtend meestal niet  
bijwonen. Zijn specialiteit was het Vliegveld Bergen; daarover heeft hij ook 
in de Bergense Kroniek gepubliceerd. In het seizoen organiseerde hij fietsex-
cursies om Bergenaren over het vliegveld te vertellen. De strijd tegen recidive 
tumoren heeft hij moeten opgeven. Wij wensen zijn vrouw Iet en dochter 
Salomé veel sterkte met dit verlies, veel te vroeg.  

Herman Gelens

In memoriam Arie Tamis

Tot onze schrik moesten wij lezen dat Arie Tamis op 13 april 2013  is over-
leden. Dat kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Arie was 
altijd zo actief. Hij heeft diverse malen voor de Historische Vereniging Bergen 
de Dijkjes- excursie gedaan. Wij hebben Arie leren kennen als een gedreven 
man, die veel wist van de natuur en de buitengebieden van Bergen NH. Ook 
had hij humor, en veel inzet. Als wij voortaan over of langs de dijkjes van 
Bergen NH lopen of fietsen dan zullen we aan Arie denken. Wij willen zijn 
echtgenote en kinderen heel veel sterkte wensen met dit grote verlies.
 
Leo Rotthier
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De geschiedenis van Bergen? Vindt u dat leuk?

Er zijn mensen die het leuk vinden om zich te verdiepen in de geschiedenis 
van Bergen. De Historische Vereniging leeft van hen!
Als u dat ook leuk vindt, is de werkgroep Historisch Onderzoek misschien 
iets voor u. Eigenlijk is het een groepje liefhebbers van Bergen, dat in het 
koude seizoen (september tot mei) ongeveer eens per maand bij elkaar komt. 
Er staan circa 20 personen op de distributielijst, dus het is best een grote 
club.

 Met enige regelmaat nodigen we ook een spreker uit, of gaan we op excursie.
Ieder doet zelfstandig of in een klein team onderzoek. Dat kan zijn in de 
oude geschiedenis; de HVB steunt dat zo nodig met een cursus Oud Schrift 
bij het Regionaal Archief. Het kan ook recentere geschiedenis zijn; dan ge-
bruikt u actuelere bronnen en zoekt u contact met mensen die gebeurtenis-
sen nog hebben meegemaakt. Vaak is het ook een combinatie. 
De resultaten vindt u in de Bergense Kroniek en soms in een in eigen beheer 
uitgegeven boekwerkje. En die zijn heel divers, van de Heren van Bergen tot 
Ans Wortel in Kranenburgh, om maar eens een paar extremen te noemen, 
overigens zonder andere onderwerpen tekort te willen doen.
Om mee te kunnen doen met de werkgroep zijn er weinig eisen: we moeten 
u per mail kunnen bereiken en u heeft tijd om met enige regelmaat op don-
derdagochtend op onze bijeenkomsten in het Parkhotel te komen. U werkt 
aan een zelf te kiezen onderwerp. We hebben hele lijsten met suggesties, 
voor ‘t geval u niet meteen iets weet.
Spreekt dit u aan? Neem dan eens contact op met Herman Gelens, bij voor-
keur eerst per mail: gelens@hvb-nh.nl; u wordt dan zo spoedig mogelijk 
gebeld. Belt u liever, het telefoonnummer is 072-8110022, maar houd dan 
rekening met veel afwezigheid, dat kan frustrerend zijn… En we missen niet 
graag iemand die met plezier in de werkgroep zou kunnen werken!

Herman Gelens
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Nieuws van de Oude Begraafplaats

Dit voorjaar, op 26 maart, hebben we op de Oude Begraafplaats een histo-
risch moment beleefd. Om dat moment toe te lichten, moeten we teruggaan 
naar de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens WO I was er op de Vinkenkrocht een barakkenkamp waar Duitse 
militairen waren geïnterneerd. Vier van hen zijn overleden en begraven op 
de Oude Begraafplaats.
Enkele jaren geleden bleek uit oude documenten dat deze militairen in 
1956/57 waren overgebracht naar de Duitse erebegraafplaats in Ysselsteyn in 
Limburg, waar ook andere gesneuvelden uit WO I zijn begraven. Echter, bij 
een bezoek daar, vonden we de graven van maar twee van de vier militairen. 
Ook in het register van de begraafplaats kwamen alleen deze twee militairen 
voor. Verder zoeken op internet leverde geen resultaat. Onderzoek bij het 
Regionaal Archief in Alkmaar bracht evenmin meer duidelijkheid.

Een van onze bezoekers, geïnteresseerd in WO I, is ook op onderzoek uit-
gegaan. Ook hij kon nergens in de archieven, ook niet in Duitse, nadere ge-
gevens vinden.
Conclusie:  waarschijnlijk zijn twee van de vier militairen indertijd niet naar 
Ysselsteyn overgebracht. 
Deze informatie is via onze bezoeker ter beschikking gesteld van de Graven-
dienst van de Koninklijke Landmacht. Die heeft, met formele toestemming 
van de burgemeester, de stoffelijke resten van de niet overgebrachte mili-
tairen opgegraven, met het doel deze alsnog te herbegraven in Ysselsteyn. 
Wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt dit voor-
jaar 2014.

Helaas heeft deze bijzondere gebeurtenis ons ook een grote teleurstelling 
bezorgd. Bij het opgraven van de stoffelijke resten mocht van de Graven-
dienst geen vertegenwoordiger van de werkgroep Oude Begraafplaats aan-
wezig zijn. Wel hebben we vooraf nog kunnen aanwijzen welke twee graven 
het betrof. 
Naderhand moesten we tot onze ontzetting constateren dat de Gravendienst 
toch één verkeerd graf heeft geopend en een ander stoffelijk overschot heeft 
meegenomen.
De Gravendienst wenst niet met de werkgroep te communiceren. We hebben 
daarom via de burgemeester moeten, en kunnen, bewerkstelligen dat de ten 
onrechte meegenomen stoffelijke resten zijn teruggebracht en de stoffelijke 
resten van de tweede militair alsnog zijn opgegraven.
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We kunnen maar moeilijk verkroppen dat de formele en starre opstelling van de 
Gravendienst een smet heeft veroorzaakt op een bijzonder, maar ook gevoelig 
historisch moment.  
We hopen dat de beide militairen straks een waardige herbegrafenis zullen krijgen. 

Willem Jan Bleys

Terugblik Voorjaarsexcursies 2013

Excursie boerderij Zwakman
Wat was het koud, dat weekend van 23 en 24 maart. We hadden al zo’n voorgevoel 
gehad en hadden daarom het verhaal van Jan Zwakman en zijn dia’s, in de stal, 
tussen de koeien  laten plaatsvinden. Maar zelfs de warme koeienadem hielp ons 
daarbij nauwelijks. Gelukkig is de totale atmosfeer bij Jan en Lia altijd zo hart-
verwarmend, dat we het nare weer maar voor lief namen.
Binnen in de boerderij was het een stuk warmer en de koffie en koek smaakten 
weer uitstekend. 
Uit de enthousiaste reacties van de deelnemers, kunnen we weer opmaken dat, het 
ware plattelandsgevoel weer boven kwam. 
Gelukkig zijn er nog echte boeren in Bergen.  

Excursie Huize Schuylenburg
Zaterdag 13 en zondag 14 april gingen we massaal naar ‘t Woud. Er was zo veel 
belangstelling voor deze nieuwe excursie, dat we weer eens hebben moeten loten.
(Diegenen die uitgeloot zijn, gaan in het najaar in ieder geval met voorrang mee, 
want dan wordt de excursie wegens groot succes, herhaald).
 In de bekende Gasterij ‘t Woud werden we op humoristische wijze door Henk 
Jellema en Rob Leijen onderwezen. Henk vertelde over de buurtschap en de He-
renweg, en Rob over Huize Schuylenburg en zijn beroemde bewoners, waarvan 
de kunstenaars van de Egmondse school het bekendst geworden zijn.
Daarna bezochten we Huize Schuylenburg, bewoond door de familie Warmer-
dam. In een lange sliert liepen we over de Herenweg, waar Jan en Ans ons al op-
wachtten. Het mooi gerestaureerde huis, de tuin, alles stond voor ons open. Des-
kundig werd ons over de geschiedenis van het huis verteld; bewaard gebleven 
oude details werden ons aangewezen.
Voor velen een eerste kennismaking met het huis, liggend aan de voet van de He-
renweg. We zijn Jan en Ans Warmerdam enorm dankbaar dat ze ons deze unieke 
kans geboden hebben.
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Excursie Oorlogslittekens in het landschap
Ook 18 mei was het fris, maar droog; het was de dag dat we onze fietsexcursie 
langs “oorlogslittekens in het landschap” hielden. Je moet het vaak weten om het 
te kunnen zien: resten van de oorlogen die in en rond Bergen gewoed hebben. 
Natuurlijk kennen we de Ruïnekerk, door de geuzen tot ruïne gemaakt; maar ook 
van de Engels/Russische inval en vooral van de Duitse bezetting zijn sporen ach-
tergebleven. Soms zijn ze moeilijk te vinden, zoals de resten van het platform van 
de V1 aan het Nachtegalenlaantje of de kabels van camouflagenetten die nog in het 
Bergerbos hangen. In zes groepen van 15 hebben we de fietstocht gemaakt en 
weer heel wat bijgeleerd.

Marijke Kirpensteijn

Vooruitblik Najaarsexcursies 2013

Excursie Huize Schuilenburg
Zoals al eerder aangekondigd gaan we zaterdag 14 en zondag 15 september 
nog een keer naar Gasterij het Woud en huize Schuylenburg. Het is han-
dig om dit op de fiets te doen, maar er is ook parkeerruimte genoeg. In de 
Gasterij verhaalt Henk Jellema over het Buurtschap en de oude herberg en 
vertelt Rob Leijen over huize Schuylenburg, zijn beroemde bewoners en de 
Egmondse school. Daarna lopen we naar huize Schuylenburg, waar we een 
rondleiding door het huis en over het terrein krijgen. 
Zowel zaterdag als zondag verzamelen we om 10.00 uur in Gasterij ‘t Woud 
aan de Herenweg richting Egmond, waar de koffie (voor eigen rekening), 
al klaar staat. Als u in het voorjaar bent uitgeloot, wilt u zich dan nu weer 
opnieuw opgeven? U gaat dit keer voorrang.

Excursie Beelden, Monumenten en Kunst
Op 12 oktober is er een fietsexcursie langs Beelden, Monumenten en Kunst. 
Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar diverse kunstuitingen in de 
openbare ruimte van ons dorp. We komen langs bekende beelden, zoals 
die van Roland Holst, maar ook langs minder bekende op soms welhaast 
verborgen plekken. Weet u het gedicht van Jany te vinden of kent u het 
mozaïek op het geboortehuis van bisschop Punt? Ook zult u ontdekken, al 
jaren langs een kunstwerk te zijn gereden, zonder het überhaupt te hebben 
opgemerkt. En, als we het kunstwerk wel kennen, weten we dan iets van de 
achtergronden? Waarom staat het daar? Wie is de kunstenaar en wat heeft hij 
met het kunstwerk bedoeld? 
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Op al deze vragen proberen we tijdens deze excursie een antwoord te vinden.
Zaterdag 12 oktober om 10.00 uur verzamelen op het Plein.

Excursie Huize Kranenburgh
Op 16 november worden we in ons nieuwe Kranenburgh welkom geheten 
door directeur Kees Wieringa en adjunct-directeur Patricia Bracke. Beide 
geven ze een korte inleiding op de geschiedenis van het gebouw en zijn 
voormalige bewoners, de kunstcollectie en de ingrijpende verbouwing.
Daarna kunt U op eigen gelegenheid rondlopen, en op diverse punten zul-
len gidsen zijn die U uitleg geven over de geboden kunstvoorwerpen. Er 
is een expositie over het “Wonder van Bergen” , er zijn schilderijen van de 
Egmondse en de Bergense school, maar er is ook hedendaagse kunst te be-
wonderen.
Er zijn, zoals gebruikelijk, geen kosten aan de excursie verbonden, maar er 
wordt wel gevraagd Uw museumkaart mee te nemen. Ook deze excursie 
begint om 10.00 uur..

Marijke Kirpensteijn
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OPROEP

Vacature werkgroep ledenadministratie

Wij hebben een vacature voor één of twee ledenadministrateurs. 
Barbara Jensen draagt per 1 september de ledenadministratie over maar wil 
uiteraard de nieuwe administrateur inwerken. Gezien de hoeveelheid acti-
viteiten binnen de ledenadministratie heeft het bestuur de gedachte om de 
ledenadministratie op te splitsen in mutaties van de leden, taken 1 t/m 4 en 
in bijhouden van de contributiebetalingen, taken 5 t/m 7.
Dat betekent dat we in principe op zoek zijn naar twee ledenadministrateurs.

De taken zijn:
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 in-

nen van de contributies via machtigingen
4 Het afdrukken van de etiketten voor de verspreiding
5  Het jaarlijks opstellen en afdrukken van gepersonaliseerde betaalver-

zoeken voor die leden die geen machtiging hebben afgegeven
6  Het bijhouden van de gedane contributiebetalingen van de leden die 

geen machtiging hebben afgegeven en het uitzoeken van de niet door de 
bank geaccepteerde  contributiebetalingen die via incasso zijn geïnd.

7 Het opstellen en afdrukken van betalingsherinneringen.

De werkzaamheden voor de taken met betrekking tot contributiebetalingen 
zullen zich voornamelijk toespitsen in de maanden januari t/m maart van het 
desbetreffende jaar. 

Voor bovengenoemde werkzaamheden is een redelijke ervaring met Micro-
soft Excel en Microsoft Word voldoende.  Er zijn mensen die u met raad en 
daad bij kunnen staan.

Mocht u als lid denken, dit lijkt me wel wat, ik wil wel gezellig in de werk-
groep ledenadministratie samenwerken, dan hopen we van harte dat u rea-
geert.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u bellen naar Marry Ranzijn
tel. 06-21292848 of mailen naar penningmeester@hvb-nh.nl.
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Stichting Vrienden van de Ruïnekerk

Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om in het Nieuwsblad van de 
HVB iets te vertellen over de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk. Deze 
stichting werd op 2 maart 2004 opgericht met als doel de instandhouding 
van de Ruïnekerk financieel te ondersteunen. Het is het bestuur gelukt een 
kleine vierhonderd donateurs, en niet alleen Bergenaren, te enthousiasmeren 
voor deze vriendenstichting.

Het onderhoud van zo’n eerbiedwaardig gebouw als de Ruïnekerk vergt een 
niet-aflatende zorg, met name groot onderhoud is een kostbare zaak. De 
Vriendenstichting een substantiële bijdrage aan de recente vervanging van 
het raam in de Noorderkapel van de kerk; daarbij werd alles geheel volgens 
de eisen van monumentenzorg uitgevoerd. 
Nieuwe projecten dienen zich al weer aan, waaronder de conservering van 
ruïnedelen die los staan van het kerkgebouw; ook daarvan zullen de te  
verwachten kosten aanzienlijk zijn.

Donateurs worden twee keer per jaar op de hoogte gehouden van alle acti-
viteiten door middel van een nieuwsbrief en via de website: www.ruinekerk.
nl. en voor hen worden bijeenkomsten georganiseerd, zoals concerten en 
lezingen, als blijk van waardering voor hun bijdrage. 
Tevens spant de Vriendenstichting zich in bekendheid te geven aan het mul-
tifunctionele aspect van het kerkgebouw. Alleen als het feit dat de kerk voor 
vele doeleinden te gebruiken is, in ons dorp en wijde omgeving voldoende 
bekend wordt gemaakt, blijft exploitatie op de lange duur mogelijk. 

Een in het najaar te verschijnen boek over het kerkgebouw beschrijft niet 
alleen  de geschiedenis van het markante gebouw, maar vestigt ook de aan-
dacht op de vele mogelijkheden die het gebouw aan vele soorten gebruikers 
te bieden heeft. 
Verder verleent ook een rondleider zijn medewerking op de Open Dagen 
gedurende de zomer, een mooie kans het gebouw onder de aandacht van een 
breed publiek te brengen. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar vrienden@ruinekerk.nl 

Henk van Oort
Secretaris Stichting Vrienden van de Ruïnekerk.
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Werkgroep  Beeld & Geluid

Plannen van de Werkgroep Beeld & Geluid voor 2014 in drie hoofdstukjes: 

1 Personen
Van de Werkgroep B & G zullen naar verwachting in 2014 de volgende  
personen deel uitmaken:
1 Jaap Schoen Portefeuillehouder en  coördinator
2 Esther van Eijk
3 Piet Mooij
4 Lau Vrasdonk 

2 Activiteiten
Het digitaliseren van de videobanden van Thijs Kroon is voltooid. De aan-
dacht gaat nu uit naar het opslaan van hedendaags foto- en videomateriaal. 
Concertregistraties van de Bergense Koorvereniging worden gedigitaliseerd 
en opgeslagen op harddisk.
De viering van 20 jaar HVB moet een schat aan beeld materiaal hebben op-
geleverd.  Eenieder die foto’s en/of videomateriaal heeft van deze dag wordt 
verzocht dit bij Fred Jostmeijer aan te bieden, zoals wordt gevraagd in de 
uitnodiging voor 21 november, elders in dit Nieuwsblad.
Ook houden wij ons aanbevolen voor geluidsopnamen van Bergense koren/
orkesten!

3 Begroting
Met de voorgenomen activiteiten is naar verwachting een bedrag van ongeveer 
€ 200,- gemoeid.

Jaap Schoen
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Plannen van de Werkgroep Excursies 2013/2014 

t.b.v Nieuwsblad en Beleidsplan, in drie hoofdstukjes:

1 Personen
Van de Werkgroep Excursies zullen naar verwachting komend jaar deel  
uitmaken: 
Marijke Kirpensteijn
Eldert Groenwoud
Willem Jan Bleijs
Wim Jan Schotten
Herl Roos Lindgreen
Jos van de Klundert
Leo Rotthier (coördinator & Portefeuillehouder)  

2 Activiteiten
- voor het najaar 2013 staan drie excursies gepland: 
	 •	14	en	15	september		Gasterij	’t	Woud	en	Schuylenburg.
	 •	12	oktober		 Kunst	in	de	buitenruimte	fietstocht
	 •	16	november		 Kranenburgh

-  voor het voorjaar 2014 staan drie excursies gepland, waarvan de  
onderwerpen nog niet beslist zijn:

	 •	Maart
	 •	April

-  voor het najaar 2014 staan eveneens drie excursies waarvan de onderwerpen 
nog volgen:

	 •	September
	 •	Oktober
	 •	November

De Werkgroep Excursies probeert zoveel mogelijk leden mee te laten gaan, 
maar dat hangt natuurlijk af van de mogelijkheden van locaties.

3 Begroting
Voor 2014 zijn wat de Werkgroep Excursies betreft, geen kosten te voorzien.
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PLANNEN van de Werkgroep Ledenadministratie voor 2014 
 
Plannen van de WERKGROEP LEDENADMINISTRATIE in drie hoofd-
stukjes: 

Hoofdstuk 1 Personen 2014
Leden van de LEDENADMINISTRATIE ZIJN:
Portefeuillehouder: Marry Ranzijn
Ledenadministratie tot 1 september 2013: Barbara Jensen
Ledenadministratie plus contributiebetalingen:  Twee vacatures

Voor informatie over de vacature verwijzen we naar de oproep in dit Nieuws-
blad.

Hoofdstuk 2 Geplande activiteiten 2014
De taken van de werkgroep ledenadministratie bestaat uit de volgende acti-
viteiten:
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 betaalverzoe-

ken voor die leden die geen machtiging hebben afgegeven
5  Het bijhouden van de gedane contributiebetalingen van de betaalde con-

tributies 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 

Hoofdstuk 3 Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten kan de werkgroep 
ledenadministratie verwijzen naar de verenigingsbegroting.
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Werkgroep Oude Begraafplaats

Plannen voor 2014  Rapportage in drieën: 

1 Samenstelling van de Werkgroep Oude Begraafplaats
Naar verwachting zullen het komend verenigingsjaar van de Werkgroep de 
volgende personen deel uitmaken:
- Niek Weel (portefeuillehouder)
- Willem Jan Bleys (coördinator)
- 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
- Piet Mooij

2 Geplande Activiteiten
2.1 De Werkgroep OB houdt zich bezig met onderhoud van de Oude Be-
graafplaats. Dit komt neer op de volgende fysieke activiteiten:
- Onderhoud terrein, afvoeren bladafval, snoeien,  etc.
- Onderhoud paden, schoffelen
- Onderhoud grafstenen, waar nodig (laten) herstellen

2.2 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. 

3.2 De Werkgroep OB houdt zich eens per week een middag beschikbaar voor 
het rondleiden van bezoekers
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3.3 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 QR-
code aangebracht, waarmee informatie kan worden gedownload. 

3 Begroting
De Werkgroep Oude Begraafplaats werkt binnen de HVB op budget-neutrale 
basis, hetgeen inhoudt dat zij geen beroep doet op de HVB-verenigingsfinan-
ciën. Dit vindt zijn oorzaak in de volgende omstandigheden:
-  materiaal dat benodigd is voor de fysieke activiteiten (onder 2.1) wordt door 

de gemeente verstrekt,
-  kosten van de bezoekersbrochure worden (succesvol) bestreden uit de  

opbrengst van vrijwillige bijdragen van bezoekers.
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PLANNEN van de Werkgroep PR & Evenementen voor 2014 

Plannen van de WERKGROEP PR & Evenementen in drie hoofdstukjes: 

Hoofdstuk 1 Personen
Leden van de Werkgroep PR & Evenementen:
Niek Weel  Portefeuillehouder / Coördinator
Jan Rein Pruntel Foto’s
Rineke van der Sluijs Eindredactrice Nieuwsblad
Welmoed Hollenberg Lid
Koosje Gresnigt Lid
Marry Ranzijn Lid

Hoofdstuk 2 Geplande activiteiten 2014
De Werkgroep PR & Evenementen staat aan het begin van een regulier jaar:
1 Voorjaarsbijeenkomst met lezing / Nieuwsblad
2 Steunpilarendag  
3 Najaarsbijeenkomst / Nieuwsblad.
4 PR activiteiten al naar gelang de situatie daarom vraagt.

Hoofdstuk 3 Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten heeft de Werkgroep 
PR & Evenementen het voordeel dat zij kan verwijzen naar de verenigings-
begroting.
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Van de redactietafel

Dit bericht brengt u weer graag op de hoogte van het wel en wee van de Kro-
niekredactie. Gelukkig bestaat dat uit veel ´wel´ en weinig ´wee´. En dat zoiets 
soms tegenstrijdig uitpakt, mag uit het volgende blijken. Ons komend novem-
bernummer zit al zo vol (33-35 pagina´s), dat het schipperen wordt om het bin-
nen de perken van de afgesproken 32 pagina´s te houden. En er schijnt ook nog 
wat onderweg te zijn. 
Zo op het oog lijkt dit makkelijk op te lossen met wat extra pagina´s. Maar 
er zit een grens aan wat u aan ‘historische dorpslectuur’ wilt vernemen, en 
dan zijn er nog de kosten. Want naast de extra drukkosten, zou het nog 
een tweede nadelig effect krijgen: hogere portokosten: met meer dan 32 
pagina´s valt de Bergense Kroniek in een volgend, hoger tarief. En er zijn 
nogal wat ´buitenleden´, dus tel uit je ´winst´. Maar zoals voetballegende Jo-
han Cruyff al zei: “Elk voordeel hep ze nadeel”. Of was dat juist andersom? 
Hoe dan ook, dit luxe probleem gaat door uw redactie opgelost worden. 
En kijken we verder vooruit naar 2014, dan is ook het aprilnummer al weer 
méér dan gevuld. Kortom, een beetje eentonig maar vooral ook prettig 
vooruitzicht voor de Kroniekredactie: ruim voldoende aanbod voorlopig.   

Komend najaar starten we het overleg met de auteurs voor ons themanummer 
over Het Oude Hof. Het wordt een drieluik, bestaande uit de geschiedenis van 
de aanleg van het Oude Hof, de veranderingen aan het gebouw in de loop der 
eeuwen, en tenslotte de aanplant van en rond het Oude Hof, vroeger en nu. Dit 
laatste onderwerp raakt natuurlijk ook de reconstructie van de Sparrenlaan, die 
het PWN al enkele jaren in uitvoering heeft. Zoals u vast wel weet, is die Spar-
renlaan oorspronkelijk aangelegd als onderdeel van de aanplant voor Het Oude 
Hof. In het themanummer zal dit, met veel andere onderwerpen, door onze kun-
dige auteurs Schaper, Zeiler en Nachbar uitgebreid uit de doeken worden gedaan.  

Tenslotte, ook al is het alweer even geleden, hoopt de redactie dat u veel leesple-
zier heeft beleefd aan de Bergense Canon. Het was de opzet van de redactie om 
onze trouwe HVB-leden door een 25-tal vensters een blik te gunnen op hoog-
tepunten van onze bijzondere Bergense geschiedenis, en dat op een beknopte 
en kundige manier, en met verwijzing naar bronnen voor wie het ´naar meer 
doet smaken´. Als redactie zijn wij ingenomen met de manier waarop auteur 
Frits David Zeiler de onderwerpen voor het voetlicht heeft gebracht en aan de 
samenwerking bij de totstandkoming van onze jubileum-Canon, bewaart de 
redactie goede herinneringen. 

Bert Veer
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PLANNEN van de Werkgroep Verspreiding voor 2014 

Plannen van de WERKGROEP VERSPREIDING in drie hoofdstukjes: 

Hoofdstuk 1 Personen 2014
Leden van de werkgroep Verspreiding:
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; Hens Schotten; Mees Schotten; Ineke Schotten-Kaay; Maria 
Smook; Dorien Stadegaard; Miep Tuyn; Wout Tuyn; Coos Ursem; Kees de 
Vries; Kees Wokke; Renate Woudstra-Mooij.

Hoofdstuk 2 Geplande activiteiten 2014
De verspreidingsgroep komt zes maal per jaar bijeen in en zeer gezellige set-
ting. Enthousiaste mensen die beginnen met adresstickers plakken of enve-
loppen vullen om daarna door weer en wind, bij  ca. 1600 leden, de Kroniek, 
Themanummer of het Nieuwsblad te bezorgen. De besparing aan porti is 
door het enthousiaste werk van deze groep vrijwilligers enorm.
De geplande taken van de Werkgroep Verspreiding zijn als volgt.
1. in januari verspreiding van de betalingsverzoeken  
2.  in maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging voorjaars ALV 

en deelnameformulier excursies
3. in april verspreiding van de Voorjaarskroniek
4. in de zomer verspreiding van het Themanummer  
5.  in augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging najaars ALV 

en deelnameformulier excursies
6. in november verspreiding van de Najaarskroniek

Hoofdstuk 3 Begroting
Voor de begroting van bovenstaande geplande activiteiten kan de werk-
groep verspreiding verwijzen naar de verenigingsbegroting. 



25

Plannen voor 2014 van de Werkgroep HVB-website 
t.b.v. de najaarsledenbijeenkomst en update Beleidplan 2014

Inleiding
In juni 2013 werd de oude HVB-website, die met de software Dreamweaver 
werd bijgehouden, overgezet naar het programma WordPress. Daarvoor moes-
ten de oude instellingen met frames opnieuw worden geprogrammeerd. Essen-
tieel is hierbij dat de menubalken bovenaan en aan de linkerkant steeds in beeld 
blijven en dat slechts de inhoud scrollt over de diverse pagina’s.
Het onderhoud van de site is nu aanzienlijk eenvoudiger geworden. Ook kunnen 
nu makkelijker bevoegdheden aan groepen, bijvoorbeeld het bestuur, worden toe-
gekend. Er moet nog één en ander worden gedaan, voornamelijk nieuwe zaken die 
bij de oude site niet aanwezig waren, zoals de hiervoor genoemde bevoegdheden. 
In juni werd ook het oude fotoalbum vervangen door een moderne “beeld-
bank” waarin fotomateriaal en objecten (geluidsfragmenten, video’s etc.)  
kunnen worden toegevoegd. De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt. 

Hoofdstuk 1 Personen 2014
Leden van de werkgroep Website en tevens webmaster:
Coördinator Fred Jostmeijer
Portefeuillehouder Louis Witte
Secretaris Theo de Graaff

Hoofdstuk 2 Geplande activiteiten 2014
De Werkgroep gaat verder met de ontwikkeling van de HVB-website in 
WordPress. In 2013 werd gestart met een beeldbank. Voor het beschrijven 
van het afzonderlijke beeldmateriaal wordt een beroep gedaan op leden die 
daarvoor over voldoende kennis en tijd beschikken.
Ook afgeschermde gedeeltes voor bestuur, werkgroepen en leden behoren tot 
de mogelijkheden.
Zodra de wens te kennen wordt gegeven, kan aan- en afmelding voor activitei-
ten (denk aan excursies en bijeenkomsten) worden gerealiseerd.
Wellicht ook het verzenden van nieuwsberichten aan die leden die dat wensen.
Eventueel kan ook online ledenadministratie (aanmelden, wijzigingen etc.) 
door de leden zelf en dus geautomatiseerd gedaan worden(thans gebeurt  
alles nog handmatig).

Hoofdstuk 3 Begroting
Voor de begroting zijn geen bijzondere zaken van belang en de lopende 
kosten worden opgenomen in de verenigingsbegroting. 
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Verslag Leden Vergadering op 21 maart 2013

Aanwezig: N. Weel (voorzitter), G. van Weele (secretaris), M. Ranzijn (pen-
ningmeester), alsmede de bestuursleden L. Rotthier, L. Witte, S. Schrijver, 
R. van der Sluijs

Afwezig: Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren A. van der 
Ven, F. Jostmeijer, F.D. Zeiler en van de dames M. Smook, L. Vader en A. Beyer

Notulen: G. van Weele

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen 
van harte welkom op deze Voorjaarsbijeenkomst, waarbij er eerst een kort 
huishoudelijk deel is en daarna een lezing door Simon Giling met als thema: 
Schilders in en om de Bergense School.
Het streven is er op gericht het huishoudelijk deel kort te houden zodat de 
gastspreker van deze avond op tijd met zijn presentatie kan beginnen.

2 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 4 oktober 2012 
Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 4 oktober roept geen 
vragen op en wordt door de vergadering goedgekeurd onder dankzegging 
aan de notulist.

3 Jaarverslag van de secretaris over 2012
Het verslag van de secretaris roept geen vragen of opmerkingen op en wordt 
door de leden goed- gekeurd.

4 Financieel verslag 2012
Voor het financieel verslag verwijst de voorzitter naar het Nieuwsblad 
waarin het financieel verslag is opgenomen. Dit verslag geeft geen aanleiding 
tot vragen of opmerkingen. De penningmeester geeft aan blij te zijn dat er 
dit jaar minder betalingsherinneringen zijn uitgegaan. Een extra woord van 
dank is op zijn plaats voor die leden die onder de leuze “Meer mag ook” hun 
bijdrage extra hebben verhoogd. Het levert een substantiële inkomstenbron 
voor de vereniging op. 
Het huidig aantal leden bedraagt 1496.

5 Verslag Kascontrolecommissie / benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
De Kascontrolecommissie bestaande uit de dames Maria Smook en Riet 
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Kamp hebben op 25 februari de financiële stukken gecontroleerd en vastge-
steld dat de administratie en beheer voorbeeldig zijn uitgevoerd. De Kascon-
trolecommissie stelt de vergadering voor de penningmeester te dechargeren 
voor het gevoerde beheer en beleid over 2012.
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. Benoeming van een nieuwe 
Kascontrolecommissie is niet nodig, de beide dames zijn vorig jaar voor 
twee jaar benoemd en zijn bereid ook volgend jaar hun taak uit te voeren.

6 Benoeming Leden van Verdienste
De voorzitter stelt aan de vergadering voor Riet Rotthier te benoemen tot 
Lid van Verdienste wegens haar vele verdiensten voor de Excursiecommissie 
waar zij ruim 15 jaar haar aandeel heeft geleverd in het bedenken en organi-
seren van excursies en talrijke hand- en spandiensten heeft verleend in het 
logistieke proces dat bij het plannen en uitvoeren van de excursies komt 
kijken.

Daarnaast stelt de voorzitter voor om Piet Bogtman te benoemen tot Lid 
van Verdienste, omdat hij sinds het begin van de Werkgroep Oude Begraaf-
plaats zijn kundigheden ten dienste stelt van de restauratie van graven en 
toebehoren naast de algemene werkzaamheden op de Oude Begraafplaats. 
Daarnaast is hij al 15 jaar een zeer actief lid van de Werkgroep Verspreiding 
waarbij hij er niet voor terugschrikt om, als dat nodig is, een extra wijk te 
draaien.
De vergadering gaat met een daverend applaus akkoord met de voorgestelde 
benoemingen.

7 Verslag Werkgroepen 2012
Voor de activiteiten van de verschillende werkgroepen verwijst de voorzitter 
naar het Nieuwsblad. De daar verwoorde activiteiten geven geen aanleiding 
tot verdere vragen of opmerkingen. Leo Rotthier maakt van de gelegenheid 
gebruik om te wijzen op de over-intekening op de excursie naar 
’t Woud. Niet alle aanmeldingen kunnen worden gehonoreerd. Voor het na-
jaar wordt deze excursie opnieuw opgenomen. Diegenen die nu buiten de 
boot zijn gevallen, kunnen zich in het najaar opnieuw melden en zullen met 
voorrang worden geplaatst.

Rondvraag
Aan het begin van de rondvraag geeft de voorzitter het woord aan mevrouw 
Gré Schouten-Dapper. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om de vereni-
ging te feliciteren met haar 20-jarig bestaan. Zij memoreert dat er meerdere 
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excursies zijn geweest naar haar boerderij waar vier generaties Schouten 149 
jaar hebben gewoond. De boerderij is inmiddels verkocht aan mensen met 
een groot hart voor het monument en haar historie.
Bij het opruimen van de boerderij kwam zij spullen tegen van de voorou-
ders, mensen die ook de boerderij aan de Baakmeerdijk hun thuis moch-
ten noemen. Maar wie waren deze mensen? Er werden foto’s verzameld, 
stambomen uitgeplozen en er is een boek van gemaakt. Dit boek, dat een 
tijdsbeeld en de veranderingen in de loop der jaren weergeeft, wordt door 
mevrouw Schouten-Dapper aan de vereniging aangeboden als geschenk bij 
het 20-jarig bestaan. De voorzitter neemt het boek onder dankzegging in 
ontvangst en memoreert dat eerder bij het 10-jarig jubileum de nog steeds 
in gebruik zijnde voorzittershamer door mevrouw Schouten is geschonken.
Louis Witte biedt aan het boek voor leden ter inzage te leggen bij Forest 
Bergen, van Blaaderenweg 10, waar ook publicaties van andere verenigingen 
onder het genot van een kopje koffie kunnen worden ingezien.
De voorzitter herinnert er aan dat Barbara Jensen heeft aangegeven te willen 
stoppen met de ledenadministratie. Annie Vlaar heeft dringend behoefte aan 
ondersteuning, gegadigden kunnen zich melden bij de penningmeester.
Gemeld wordt dat, zoals bekend, wij op 22 juni het 20-jarig bestaan van de 
vereniging vieren met educatieve activiteiten op de scholen en een feestelijk 
aangeklede dag op de 22ste onder het motto “De Ruïnekerk spreekt”. Daarbij 
worden wij in de uitvoering ondersteund door “Het huis van het Verleden”.
Er wordt gevraagd of de vereniging zich ook inzet voor het behoud van 
historie, bijvoorbeeld historische panden. De voorzitter antwoordt dat wij, 
in tegenstelling tot sommige zusterverenigingen, dat niet in onze statuten 
hebben opgenomen.
Riet Kamp memoreert de komende tentoonstelling in het Sterkenhuis, van 
23 april tot 31 augustus over elektriciteit met de titel “De knop gaat om”
Arie Roos meldt dat de in het themanummer genoemde nachtwacht Witte 
één van zijn voorouders is.
Opgemerkt wordt dat van de Damlandermolen de wieken af zijn. Leo Rot-
thier is ter ore gekomen dat de eigenaar de molen wil opknappen.

Sluiting
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, sluit de voor-
zitter de vergadering. Hij stelt tevreden vast dat dit huishoudelijk deel in 30  
minuten is afgerond. Hij last een pauze in om de technische problemen met 
de beamer op te lossen, waarna  Simon Giling zijn presentatie “Schilders in 
en om de Bergense School” zal houden.
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Begroting 2014

Toelichting op de posten:
-   Contributies: de contributie van de aanwas van de leden door het jubileum 

hebben we in de begroting verwerkt.
-   Straatnamenboek: nog steeds verkopen we straatnamenboeken. Per janu-

ari 2013 hebben we geen voorraad meer op de balans staan en vallen de 
verkoopopbrengsten binnen de exploitatie.

-   Canon van Bergen: de opbrengsten van het boek Canon van Bergen valt 
niet binnen de exploitatie maar zal ten laste worden gebracht van de geac-
tiveerde balanspost voorraad.

-   Verkopen webwinkel: men kan via de webwinkel bijna alle jaargangen 
Kronieken, Themanummers, kaarten van Blaeu enz. bestellen. Dit gene-
reert ieder jaar een vrij constante omzet.

-   Opbrengst overigen: buiten de kerstmarkt om hebben we het aanbod ge-
kregen om in de zomer gratis op de donderavond markt te staan. Daar-
door genereren we een hogere omzet op de verkoop van onze materialen.

-   Themanummer: in de zomer van 2014 zal er weer een Themanummer 
uitgegeven worden. 

-   Kronieken: daar we het lidmaatschap willen bevorderen, bieden we de 
Kronieken gedoseerd aan bij de boekhandels. De begrotingspost voor de 
Kroniek is aangepast omdat we de Kroniek nu in zeer fraaie kleurendruk 
uitbrengen. 

-   Ledenbijeenkomsten: Deze begrotingspost hebben we verlaagd daar we in 
het najaar de lezing voortaan maar eenmalig organiseren. 

-   Afschrijving website: In 2013 is de website geheel vernieuwd. Deze inves-
tering schrijven we in vijf jaar af.

-   Jubilea: Net zoals we gereserveerd hebben voor het twintig- jarig jubileum 
reserveren we per jaar ook voor het volgende jubileum.

-   Tentoonstelling: In principe willen we één keer per vijf jaar een tentoon-
stelling organiseren. Voor deze tentoonstelling reserveren we per jaar een 
bedrag.

-   Plannen: gezien de bruisende activiteiten en plannen met de daaruit voort-
vloeiende kosten, willen we graag nog een keer de mogelijkheid van schen-
kingen en legaten onder uw aandacht brengen. 

Marry Ranzijn,
Penningmeester.
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Historische Vereniging Bergen

Begroting over de jaren 2013 en 2014
Begroting 2013 Begroting 2014

Opbrengsten
contributies € 25.000 € 27000
meer mag ook 3.000 3000
Contributies 28.000 30.000
verkopen straatnamenboek 300 100
Straatnamenboek 300 100
donaties 150 150
verkoop kronieken/themanummers 400 600
verkoop webwinkel 300 300
verkopen overige 50 350
Overige 900 1.400
Totale opbrengsten € 29.200 € 31.500
Kosten
kroniek vormgeving/drukkosten € 10.000 € 10.550
kroniek redactiekosten 700 750
kroniek verzendkosten 700 700
Kronieken 11.400 12.000
reservering themanummer 0 4.700
themanummer verzend/overige kosten 0 500
Themanummer 0 0 5.200
nieuwsblad drukwerk 1.500 1.500
nieuwsblad overige kosten 150 150
nieuwsblad verzendkosten 350 350
Nieuwsblad 2.000 2.000
excursies 1.100 1.100
histon 1.000 1.000
ledenbijeenkomsten 2.600 2.600
vastleggen beeld/geluid 200 200
scholenproject 200 0
PR commissie 500 200
steunpilaren 600 600
verspreiding 350 350
Activiteiten 6.550 6.050
leden administratie 700 700
WA /bestuursaanspr.verzekering 700 700
ledenwervingskosten 100 500
websitebeheer 0 200
afschrijving website 0 605
vergaderkosten bestuur 600 500
reservering jubilea 5.000 1.000
reservering Canon 1.000 1.000
reservering tentoonstelling 700 500
rente en kosten bank -650 -600
kosten antwoordnummer 150 300
algemene kosten 600 600
onvoorzien 350 245
Algemene kosten 9.250 6.250
Totale kosten € 29.200 € 31.500

RESULTAAT € 0 € 0
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