
 

Jaarverslagen 2016 
 

Verslag secretaris 
 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter:  Wim Andrea 

Secretaris:  Hans Metselaar 

Penningmeester: Roel Ofman 

Bestuursleden: Agaat Rijks, Freek Ackerman, Ruud Meijer en Jaap van Vlaanderen 

 

Het bestuur is in dit verenigingsjaar 6 maal voor bestuursvergaderingen bijeen geweest. Er is weer 

veel werk verzet door de diverse commissies, plakkers, bezorgers en bestuursleden. We mogen ons 

gelukkig prijzen dat dit altijd in een fijne, gezellige sfeer plaatsvindt. Zie ook de bijgevoegde 

jaarverslagen. Ons kantoor is praktisch dagelijks in gebruik door onze commissie- en bestuursleden 

die de beschikking hebben over computers, printers en scanners. Ook dit jaar hebben we moeten 

uitbreiden met 

apparatuur om de grote stroom foto’s, genealogie en historische gegevens te verwerken in onze 

unieke KRONIEK, maar ook voor dia/filmvoorstellingen voor zowel in- als extern gebruik en die 

voor de leden ter inzage zijn. Zoals gebruikelijk werden de actieve leden rondom kerst uitgenodigd 

voor een receptie die gehouden werd in de gezellig versierde ruimte van de KSK (Krommenieër 

Schilders Kring ‘80) met een drankje en een hapje en dit gebeuren werd wederom in eigen beheer 

verzorgd. 

Ik wens u leden dat we met elkaar weer een prettig verenigingsjaar zullen hebben.  

Hans Metselaar, secretaris 

Verslag genealogiecommissie 

 

Chris Berkhout, Henry de Jong en Jaap van Vlaanderen zijn elke donderdag middag gegevens 

aan het invullen in het Haza21 genealogie programma. Tevens zijn wij met de kadasterkaarten 

aan het bijwerken. 

 
De genealogie zaterdagmiddag van 19 maart 2016 was een groot succes. Zeer 

veel genealogische gegevens gekregen van Rina Hart. 

 
Piet Koning en Jaap van Vlaanderen zijn elke dinsdagmiddag de foto’s aan het scannen. Wij zijn 

nu bezig met heel veel foto’s van voetbalclub KVV. 

 
Namens de genealogiecommissie 

Jaap van Vlaanderen 
 
 

Verslag archiefcommissie 

Ook dit jaar heeft onze vereniging weer vele foto`s, objecten, documenten, boeken en knipsels 

ontvangen, allemaal mooie aanwinsten voor het HGC, waarvoor hartelijk dank. 

Al deze zaken zijn gefotografeerd, gedigitaliseerd, van bijschriften voorzien en ingebracht in de 

database. 

Bijzondere giften aan het HGC in het afgelopen jaar waren: 

Het archief en fotomateriaal van de voormalige voetbalverenigingen GVO en KVV.



Parteon heeft het documenten- en fotoarchief van woningbouwvereniging “De Volkswoning”, 

waarvan de historie teruggaat tot 1907, aan het HGC in beheer (bruikleen) gegeven. 

Op donderdagochtend wordt er met een aantal vrijwilligers aan het Haza programma gewerkt, 

dit is een informatiesysteem voor genealogen en historici. 

 
Aan het fotoarchief wordt wekelijks door een aantal vrijwilligers gewerkt om de fotoboeken te 

controleren en foto’s van de juiste beschrijving te voorzien. 

Van schoolfoto`s worden zoveel als mogelijk namen achterhaald en bij de foto`s vermeld, nieuw 

ontvangen foto’s worden gescand en beschreven. 

 
Het ‘scanteam’ is elke donderdagmiddag aanwezig om de vele plakboeken met 

krantenknipsels die in het bezit van het HGC zijn te scannen. 

Ook de krantenknipsels uit de Zaanse kranten van het afgelopen jaar, die betrekking 

hebben op Krommenie zijn weer gedigitaliseerd. 

 
Inmiddels is het documentenarchief bijna volledig gedigitaliseerd. Gescande/gefotografeerde 

teksten worden in de avonduren bewerkt zodat er gemakkelijk op tekst in de computer gezocht kan 

worden. 

Aan het documentenarchief worden wekelijks nieuwe interessante stukken toegevoegd, 
documenten die in archiefdozen zijn opgeborgen, kunnen via de computer opgezocht worden. 

Het archief van het HGC beschikt over een rijkelijk gevulde bibliotheek met daarin 

ongeveer 400 boeken over Krommenie 

 

Namens de archiefcommissie, 

Freek Ackerman 

 
Verslag activiteitencommissie 

 
Ook 2016 was voor het H.G.C. een jaar met vele activiteiten. 

 

13 februari was er een excursie naar Forbo Flooring met bestuur en commissieleden. 

16 maart een rondwandeling in Krommenie met leden van de ANBO uit Haarlem, met 24 

personen. 

23 maart was er de jaarvergadering in de Pelikaan met, na de pauze, uitleg over het Haza project 

door Chris Berkhout en Jaap van Vlaanderen. 

16 maart een wandeling met Anneke Jansen met 10 personen. 
20 april een wandeling met  vrijwilligers van het Honig Breethuis uit Zaandijk met 21 

personen. 

28 mei was weer de voorjaarsbraderie in Krommenie waar we het HGC hebben 

gepromoot. 

29 mei tijdens BouleVaart  hebben we een doorlopende filmvoorstelling van oud 

Krommenie verzorgd. 

17 september was weer de Najaarsbraderie met de succesvolle verkoop van onze 

kalenders. 

2 oktober was er een wandeling voor Ondernemend Krommenie met 7 personen. 
9 oktober een wandeling door Krommenie waarvoor iedereen zich kon aanmelden. 

Deelname 24 personen. 

23 oktober ook een wandeling door Krommenie met 25 deelnemers,



30 oktober een excursie naar Tata Steel (Hoogovens) in IJmuiden met 38 bestuurs- en 

commissieleden. 

17 december de Eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers van het HGC in Barkeloo. Ook nu 

weer een woord van dank aan alle actieve leden van het H.G.C. die bovenstaande activiteiten 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

Namens de activiteitencommissie 

Ruud Meijer 
 
Verslag redactie 

 

2016 was voor de redactie een roerig jaar. Agaat Rijks, die al eerder had aangekondigd een punt 

te willen zetten achter haar taak als coördinator, stopte definitief met haar redactiewerk, Kroniek 

81 was de laatste waar zij als redactiecoördinator aan mee heeft gewerkt. In 1997 stapte ze in de 

redactie en verzorgde vanaf Kroniek nr. 8 de lay-out. Binnen korte tijd ontwikkelde ze zich tot de 

spil waar de redactie om draaide. Ze werd de grote animator voor vele HGC projecten zoals de 

jubileumboeken. Haar laatste project was de HGC jubileumkrant i.v.m. het 20-jarig bestaan in 

september 2015. Gelukkig geeft ze haar schrijfwerk niet op en we hopen nog vele artikelen van 

haar hand te kunnen publiceren. 
Helaas moesten we ook al snel afscheid nemen van haar beoogd opvolgster Gerda 
Steinfeld. Zij gaf te kennen dat het leiden van de redactie toch niet haar ding was en dat ze zich 

gaat richten op andersoortig vrijwilligerswerk. 

Vlak daarna, in september, gaf redactielid Cor Tuijn aan dat hij om gezondheidsredenen 

gedwongen was zijn redactionele werkzaamheden neer te leggen. Cor heeft altijd met veel plezier 

gewerkt aan de vele Kronieken en niet te vergeten zijn artikelen. We hebben onder genot van een 

kopje koffie en een stuk taart afscheid van hem genomen als redactielid. 

 

Inmiddels is de redactie in rustig vaarwater terecht gekomen en bestaat die uit Willem Esman 

(coördinatie), nieuwkomer Han Lieshout, Henk Ofman (fotograaf), Elly Rozemeijer en Jacques 

Timmer (layout). 

 
De redactie wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die het 

mogelijk heeft gemaakt om 4 keer per jaar een Kroniek te laten verschijnen. Gelukkig kan de 

redactie terugvallen op een aantal vaste auteurs: Henk Baartse, Linda Groen, Jelle van de Weide en 

Jan Schots, die de pen weer hebben opgepakt en verder alle andere schrijvers die kopij hebben 

ingeleverd. Zonder deze schrijvers was er geen Kroniek. Uiteraard nodigt de redactie ook anderen 

eens uit om een poging te wagen een stukje geschiedenis te onderzoeken en te beschrijven. Wie 

eenmaal begint met schrijven en door het auteursvirus wordt gegrepen kan vaak niet meer 

ophouden. Bovendien is het een zeer leuke hobby. 
Maar laten we ook de fotoplakkers, die met zijn allen een kleine 15.000 foto’s per jaar 

plakken en de bezorgers, die 4 x per jaar hun kilometers maken, niet vergeten. 

 

Namens de redactie 

Willem Esman 


