Jaarverslagen 2018
Verslag secretaris 2018
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
voorzitter:
Wim Andrea
secretaris:
Dea Mastenbroek a.i.
penningmeester:
Kees Elsinga
algemeen bestuursleden:
Agaat Rijks, Elly Rozemeijer, Freek Ackerman, Ruud Meijer en
Jaap van Vlaanderen
Het bestuur heeft dit verenigingsjaar zeven keer vergaderd. Het bestuur is blij met een groot aantal
vrijwilligers die in verschillende commissies werkzaam zijn. Vandaar dat ons kantoor in Huize
Barkeloo praktisch elke dag in gebruik is. Het afgelopen jaar hebben we weer een enorm aantal
foto’s, documenten en boeken in ons bezit gekregen. Een nieuwe aanpak is de boekenverkoop via
bol.com. Een nieuwe aanwinst is een filmscanner om de vele films die wij ontvangen zelf te
kunnen digitaliseren. Veel leden en ook niet-leden komen regelmatig langs om gegevens over
Krommenie in te zien. Verenigingen en families weten ons te vinden voor lezingen en wandelingen
door ons dorp.
Jaarverslag archiefcommissie 2018
Ook dit jaar heeft onze vereniging weer vele bijzondere objecten, documenten, boeken en
kunstwerken ontvangen, allemaal mooie aanwinsten voor het HGC, waarvoor hartelijk dank.
Al deze zaken zijn gefotografeerd, gedigitaliseerd, van bijschriften voorzien en ingebracht
in de database van ons archief
Een bijzondere gift aan het HGC in het afgelopen jaar was, het archief van onze overleden
erevoorzitter Jan Emmerig, met daarin vele oude foto`s en documenten van ons dorp.
Het “scanteam” is elke donderdagmiddag aanwezig om alle aangeleverde documenten
te scannen, bewerken en op te slaan in de database van het HGC.
Krantenknipsels uit de Zaanse kranten van het afgelopen jaar, die betrekking hebben op Krommenie
zijn weer gedigitaliseerd.
Voor het blad ‘De Krommenieër’ is er nu de mogelijkheid, om die vanaf de website van het
blad digitaal op te halen en op te slaan, zodat er niet meer geknipt en gescand hoeft te worden.
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.
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 nieuw
binnengekomen foto`s te digitaliseren en te beschrijven.
Van schoolfoto`s worden zoveel als mogelijk namen achterhaald en bij de foto`s vermeld.
Ook de website en Facebookpagina van het HGC worden door een aantal vrijwilligers
bijgehouden, en steeds vaker door belangstellenden via het internet bezocht.
Het archief van het HGC beschikt over een rijkelijk gevulde bibliotheek met daarin ongeveer 400
boeken over Krommenie.
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Namens de archiefcommissie,
Freek Ackerman
Jaarverslag Activiteitencommissie HGC 2018
Het jaar 2018 was voor het HGC weer een jaar met veel activiteiten:
07-02-2018
28-02-2018
20-03-2018
24-03-2018
18-04-2018
09-04 t/m
26-04-2018
15-05-2018
26-05-2018
27-06-2018
18-07-2018
24-08-2018
07-09-2018
15-09-2018
04-10-2018
15-10-2018
18-10-2018
03-11-2018
10-11-2018
14-12-2018

Filmmiddag in de Smuigerzaal
Filmmiddag in de Smuigerzaal
Lezing reünie School A in de smuigerzaal
Genealogiemiddag
Excursie Gem. Archief Amsterdam ( de Bazel ) voor bestuur en commissieleden
Basisscholen project ‘Voorwerpen en hun verhaal’ ter gelegenheid van de 4-5 mei
herdenkingen in Krommenie
Lezing De Paauw in de Smuigerzaal voor bestuur en commissieleden
Voorjaarsbraderie
Wandeling personeel gem. werken Krommenie
Wandeling onderwijzend personeel obs de Komeet
Trouwen fam. Boermeester in de smuigerzaal
Opening molen de Paauw te Nauerna
Najaarsbraderie, verkoop kalender 2019
Rabo Clubkas Actie (opbrengst € 1.000,00)
Grote Zaande Geschiedenis Quiz (HGC verdienstelijke 4e plaats)
Excursie naar drukkerij Luxora ( de Kroniek )
Wandeling door Krommenie familie Stoop
Uitreiking Zaanse Erfgoed prijs. Genomineerd Jelle van der Weide
Kerstborrel in de Barkeloo voor de vrijwilligers

Wij danken alle actieve leden van het HGC die de bovenstaande activiteiten mogelijk gemaakt
hebben.
Namens de activiteitencommissie,
Ruud Meijer
Jaarverslag redactie 2018
In 2018 hebben er geen mutaties plaats gevonden in de redactie. De huidige redactie bestaat uit
Willem Esman (coördinatie), Han Lieshout (redigeren), Henk Ofman (fotograaf), Elly Rozemeijer
(redigeren, foto’s) en Jacques Timmer (lay-out).
Een aantal redactieleden draagt twee petten, zij behoren niet alleen tot de redactie maar zijn tevens
chroniqueur en in dat verband zijn ze regelmatig op pad naar archieven of personen om te
interviewen. Voordat een artikel Kroniek waardig wordt, is er heel veel werk aan vooraf gegaan.
Spitten in archieven, oude kranten en ander bronmateriaal, overleg met personen die kennis hebben
van een onderwerp, het schrijven van een eerste opzet, het langzamerhand slijpen van het artikel tot
het eindelijk klaar lijkt. Vervolgens controle op de feiten en bronnen, het proces van redigeren en
het lezenswaardig maken en verwerken naar Kroniek standaard opmaak. Dan ben je er nog niet, het
artikel dient uiteraard nog gevisualiseerd te worden want wat is een Kroniek zonder foto’s.
U bent dus gewaarschuwd als u een artikel wil schrijven, er gaat de nodige arbeid in zitten maar het
is tevens zeer dankbaar werk en het geeft een tevreden gevoel als het artikel eenmaal verschenen is
in de Kroniek. Dat is ook de reden dat de redactie alle auteurs hartelijk wil danken voor hun
arbeidsintensieve inzet. Want zonder hun vrijwillige bijdrage is er geen Kroniek!
Evengoed wil de redactie de lezer oproepen zelf eens aan de slag te gaan met een onderwerp of
persoonlijk getinte geschiedenis. De redactie is altijd bereid u te begeleiden in het creatieve proces.
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Ook de fotoplakkers mogen we niet vergeten, zeker als u weet dat er per jaar meer dan 13.000
foto’s moeten worden geplakt. Tenslotte danken we de bezorgers die vier keer per jaar op stap gaan
om de Kroniek bij u thuis te bezorgen.
Namens de redactie,
Willem Esman.
Verslag genealogiecommissie 2018
Chris Berkhout, Henry de Jong en Jaap van Vlaanderen zijn elke donderdagmorgen gegevens aan
het invullen en foto’s koppelen in het Haza21 genealogie programma.
Tevens zijn wij met de kadasterkaarten aan het bijwerken.
Chris Berkhout is nu meer met het ICT gebeuren bezig.
De genealogie middag van 24 maart 2018 was een groot succes (35 bezoekers).
Zeer veel bidprentjes gehad van families uit Krommenie en omgeving.
Wij zijn nu bezig met heel veel foto’s van de toneelverenigingen.
Namens de genealogiecommissie,
Jaap van Vlaanderen.
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