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VERSLAG STICHTING 1971
Inleiding
Zoals de mens zich in zijn eerste tien levensjaren relatief het
sterkst ontwikkelt, heeft ook „de Zaanse Schans" zich
sedert 1961 explosief ontplooid.
Het bestuur van de stichting kon dan ook eind 1971
- terugkijkend op het 10-jarig bestaan van de stichting „de
Zaanse Schans" - met recht stellen, dat de Zaanse Schans
van niets geworden was tot iets. En dat laatste niet alleen
vanuit cultuur-historisch-, maar ook vanuit recreatief oog-
punt.

Wanneer in juni 1972 Hare Majesteit de Koningin - daar-
voor speciaal naar de Zaanse Schans gekomen - de koop-
manshuizen „de Mol" en „het Noorderhuis", alsmede het
bakkerij museum Hazepad 11 openstelt, zal de Zaanse
Schans bestaan uit 19 bewoonde huizen, een theekoepel van
de V.V.V., een restaurant, een scheepswerf, een drietal
musea in de diverse panden, alsmede een zeefdrukkerij en
een aantal molens.
Het totaal zal dan een waarde hebben van i ƒ7.500.000,—
hetgeen uitgaande van de gedachten, plannen en cijfers, die
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in het eerste levensjaar van de stichting - 1961 - bestonden,
haast onvoorstelbaar is.
Daar omstreeks juni 1972 met eigen middelen tevens een
nieuw parkeerterrein zal zijn aangelegd, dat circa 4 x zo
groot is als het oude én er bovendien nog tal van bouw-
plannen op punt van uitvoering staan - ter waarde van
i ƒ 2.500.000,— - kan worden gesteld, dat de kinderziekten
zijn overleefd en dat - mits commercieel geleid - de Zaanse
Schans een geweldige toekomst heeft.
De jaren 1970 en - in het bijzonder - 1971 hebben tot deze
opbloei en uitbouw de grootste stoot gegeven.
Bij de contacten, die de vertegenwoordigers van het stich-
tingsbestuur in het verslagjaar met derden hadden, werd
steeds waardering en begrip voor ons werk ontmoet, het-
geen in de meeste gevallen tot medewerking, financiële
steun of waardevolle adviezen leidde. Dat alles stemt tot
tevredenheid en het bestuur durft hieruit de moed te putten
tot verdere investeringen en de realisering van nieuwe ont-
wikkelingsplannen.
Bij deze ontwikkelingen zal het in het bijzonder aandacht
moeten schenken aan een verantwoorde uitbouw in de
recreatieve sfeer. Er wordt in dat verband gedacht aan de
bouw en inrichting van verschillende musea, welke de be-
zoekers de diverse aspecten van de Zaanstreek zullen tonen.
Bij dat alles zal de zorg voor het opvangen van de steeds
groeiende stroom bezoekers meer en meer aandacht vragen.
Daar de contacten met de leveranciers van deze bezoekers-
stromen gelegd en gehandhaafd moeten worden, terwijl
voorts de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van het
verwerken van deze bezoekers, de controle op de toezicht-
houders van de museumruimten én de parkeerwachters, als-
mede de zorg voor de instandhouding en geleidelijke ver-
dere uitbouw van het buurtje zullen toenemen, zal het
stichtingsbestuur zich in de komende periode moeten be-
raden over de dagelijkse leiding in de Zaanse Schans.
Een slagvaardige, directe aanpak van de zich dagelijks aan-
dienende problemen is nodig. Bovendien zal het stichting-
bestuur - tenminste in het seizoen - direct in de Zaanse
Schans bereikbaar moeten zijn.
Terugkijkend op het verslagjaar kunnen de navolgende
belangrijke aspecten worden belicht, terwijl in de hoofd-
stukken daarop dan verder in details zal worden ingegaan:
1. Op 31 december 1971 was er in de Zaanse Schans een

bedrag van 4^ ƒ6.500.000,— geïnvesteerd. De schuld,
die de stichting op dat moment op haar bezittingen had,
beliep ± ƒ 1.650.000,— ofwel ± 251la%. Per 31 decem-
ber 1966 was de schuld op een bezit van ± ƒ3.500.000,—,
± 41%, per 31 december 1969 was de schuld ± 261/2%
op een bezit van i ƒ 5.000.000,— en per 31 december
1970 was het percentage schuld zelfs gedaald tot 4^ 23%
op een bezit van ± ƒ5.500.000,—.
Dat de schuld in 1971 absoluut en relatief wat is opge-
lopen komt door de enorme investeringen in dat jaar en
het achterblijven van de subsidiebetalingen van het rijk
op deze investeringen. Het tegoed aan subsidie wordt
namelijk niet als vordering op de balans opgenomen
daar dat subsidiebedrag eerst officieel invorderbaar
wordt na de goedkeuring van het eindbedrag van de in-
vesteringen voor een bepaald object én de betalingen
vervolgens na een aantal daarop volgende jaren slechts
geleidelijk binnenvloeien.

2. Ter illustratie van hetgeen aan het eind van punt l werd
gesteld, kan worden medegedeeld, dat in het jaar 1971

ƒ134.374,— rijkssubsidie werd ontvangen (vorig jaar
ƒ134.731,—).
Het tegoed op het rijk in verband met reeds uitgevoerd
werk liep daarom in 1971 op van ƒ369.032,— tot
ƒ582.655,—. Wanneer met dat tegoed rekening wordt
gehouden beloopt de schuld op het bezit nog geen 16*/2%.

3. De ontvangsten uit het winkeltje van Albert Heijn N.V.
beliepen ƒ 4.173,76 (vorig jaar ƒ 4.386,93). Het winkeltje
is en zal in de toekomst meer opengaan voor het publiek
dan in het verleden het geval was. Wij zijn de directie
van N.V. Albert Heijn en mevrouw Schipper daarvoor
zeer erkentelijk te meer daar deze winkel en het in 1972
opengaande pendant - het bakkerij museum - voor de
toenemende toeristenstroom een welkome afleiding
zullen opleveren.

4. De opbrengsten van het parkeerterrein bedroegen in-
clusief de Rotary-bijdrage en de pacht van de fotograaf
ƒ21.500,— (vorig jaar ƒ23.000,—).

5. De bijdragen van particulieren middels de vereniging
van vrienden van de Zaanse Schans bedroegen
ƒ12.500,— (vorig jaar ƒ16.000,—) en van bedrijven
ƒ171.687,90 (vorig jaar ƒ 160.486,79), zodat het totaal
van particuliere zijde ontvangen geldbedrag thans
ƒ1.080.219,68 beloopt.

6. Op 21 augustus vond opnieuw onder auspiciën van de
Z.V.V.V. een folkloredag plaats, welke wederom een
groot succes werd. Wij prijzen ons gelukkig dat de
Z.V.V.V. dit evenement jaarlijks in haar programma
opneemt.

Bij het afscheid van de heer de Boer als burgemeester van
Assendelft was het bestuur van onze stichting vertegen-
woordigd en vertolkte onze voorzitter de dank, die wij de
heer de Boer voor zijn bijdragen in de besluitvorming ver-
schuldigd waren.
Door het Algemeen bestuur werd in 1971 viermaal ver-
gaderd (vorig jaar 5 x) en wel op: 3 februari, 26 april,
15 september en l december.
Het Dagelijks bestuur kwam op dezelfde dagen - vooraf-
gaande aan de algemeen bestuursvergaderingen - bijeen.
Voorts werd nog 24 maal (vorig jaar 22 maal) een bouw-
vergadering belegd, na afloop waarvan het dagelijks bestuur
dikwijls nog even navergaderde, over urgente zaken, die
een korte bespreking vergden.

Dagelijks Bestuursvergaderingen:
Het Dagelijks bestuur vergaderde steeds direct voor de
algemene bestuursvergadering, ter voorbereiding van laatst-
genoemde vergaderingen. Er kwamen dientengevolge steeds
dezelfde onderwerpen aan de orde als in het Algemeen
bestuur en in nagenoeg alle gevallen was er een eenduidige
mening terzake van de in het Algemeen bestuur te bespreken
zaken.
De heren Metselaar, Kortenoever, Groot, Vis, Mars en
Zonjee waren meestal in de bouwvergaderingen aanwezig
en bespraken na die vergaderingen de somstij ds urgente
bestuurszaken, waarin snel een beslissing nodig was. In
zoverre deze zaken van blijvende betekenis waren, werden
zij later in de normale dagelijks bestuursvergaderingen op-
nieuw aan de orde gesteld of werd de beslissing mede-
gedeeld.
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ONZE TIENDE JAARVERGADERING

Op WOENSDAG 8 NOVEMBER hopen wij onze
ledenvergadering te houden in Restaurant „De
Walvis" in de zaal „Het Blauwe End". Aanvang 8 uur.

U gelieve het bovenstaande als de enige uitnodiging
te beschouwen.

AGENDA:
Notulen van de vergadering van 2 november 1971

De vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur,
alsmede die van de bouwcommissie vonden in het verslag-
jaar allen plaats in het restaurant „de Walvis".

Personeel
In het verslagjaar ontviel de stichting haar vertrouwde op-
zichter de heer A. C. Akerboom. Sedert zijn in diensttreding
bij de gemeente Zaandam op l januari 1962, was hij tot zijn
pensionering op l juli 1969 nagenoeg steeds werkzaam in
de Zaanse Schans.
Door zijn grote technische kennis, zijn handvaardigheid en
zijn administratieve accuratesse was de heer Akerboom een
moeilijk te missen steunpilaar voor bestuur, aannemers,
architecten en bewoners van de Zaanse Schans geworden.
Wij prezen ons dan ook gelukkig dat hij als 65+-er met
ingang van l september 1969 weer bereid was twee dagen
in de week diverse karweitjes in de Schans op te knappen,
zoals uittrekken van hout voor diverse werken, het aan-
kopen van hout en andere materialen, alsmede het begeleiden
van de diverse werken van onze timmerman/metselaar Bührs.
Op 14 juni 1971, werkzaam in de Zaanse Schans, werd de
heer Akerboom plotseling onwel. Na enige tijd naar huis
gebracht, overleed hij daar vóórdat de dokter maatregelen
had kunnen treffen.
Allen die Akerboom hebben gekend en zeker zij die de
laatste tijd bijna dagelijks met hem hebben samengewerkt,
missen zijn toegewijde ambitie voor de Zaanse Schans.

Ingekomen stukken
Verslag van de Penningmeester
Rapport kascommissie: heren G. de Vries en G .Brand
Benoeming nieuw lid voor de commissie.
Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de heren
D. de Boer, J. Kaal en R. de Hoog
Rede van Mevr. Dr. M. A. Verkade
„Een en ander over Colonial Williamsburg", met dia's
Rondvraag en Sluiting

De begeleiding van de bouw van de koopmanshuizen vond
op verzoek van architect Schipper plaats middels de heer
J. Regtuyt. Laatstgenoemde heeft vanaf l juli het grootste
deel van de taak van de heer Akerboom overgenomen, het-
geen voor de periode tot en met 31 mei 1972 een uitkomst
is. Afhankelijk van de aanvang van andere werken zal na
die datum voor de opzichtersfunctie een andere oplossing
gevonden moeten worden.
Gelij k in voorgaande jaren berustten de administratieve werk-
zaamheden bij onze secretaris, de heer J. Kortenoever, die
daarin voor wat betreft de financiële verslaglegging werd
bijgestaan door de heer J. Beumkes - administrateur - en
die overigens aan de heer J. Ulle, het notuleren van de
dagelijks- en algemeen- bestuursvergaderingen, alsmede
diverse andere administratieve werkzaamheden kan over-
laten.
Het type- en archiefwerk werd in het verslagjaar - zoals
gebruikelijk - door de dienst Gemeentewerken van Zaan-
dam verzorgd. Gelet op de plezierige reacties van de zijde
van het Verificatiebureau van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en van de controleurs van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, alsmede gezien het feit, dat de
begroting en andere jaarstukken steeds tijdig beschikbaar
zijn, zodat van het Ministerie van C.R.M, subsidie in de
administratiekosten kan worden verleend, past hier een
woord van dank aan hen die daarvoor het nodige ver-
richtten.

JAARVERSLAG 1971-1972
In het jaarverslag 1966-1967 (gepubliceerd in oktober 1967
in Anno 61) werd reeds de hoop uitgesproken spoedig een
ledental van 1000 te mogen bereiken. Deze hoop werd
kennelijk jaren te vroeg gekoesterd, want nu kunnen we pas
zeggen: de 1000 is bereikt. Op dus nu naar de 12501
Twee heugelijke feiten moeten gemomoreerd worden:
Het op 8 juni door H.M. Koningin Juliana aan de Zaanse
Schans gebrachte bezoek en de op 19 augustus gehouden
Folkloredag.
Het Koninklijk bezoek heeft veel goed gedaan aan het nog
beter bekend worden van de Zaanse Schans. Voor onze ver-
eniging heeft het zelfs mogen resulteren in een toename van
ons ledental met ± 30 stuks.
De Folkloredag is ook een succes geworden: 27 personen
meldden zich als lid. Onze stand trok ook dit jaar weer veel
belangstelling, niet in het minst veroorzaakt doordat de

dames Kaal, Jonker en IJskes, in Zaans costuum gekleed,
in onze stand aanwezig waren. Een dankwoord aan deze
dames is zeker op zijn plaats.
Het betalen der contributies per accept/girokaart verloopt
naar wens. Er zijn echter nog enkele tientallen leden, die
met de betaling tot op heden nog geen haast hebben gemaakt
Dit spijt ons zeer, want elk contributiebedrag dat binnen-
komt maakt het aan de Stichting af te dragen kapitaal groter
Dit jaar kunnen wij de Stichting ƒ 15.000,— overhandigen.
In de maand mei heeft de Heer J. Emmer, Hoogstraat 44
Koog a.d. Zaan, een deel van zijn etalageruimte gratis ter
beschikking gesteld om reclame te kunnen maken voor onze
vereniging. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.
Momenteel wordt Anno naar 1061 adressen verzonden.
Hierbij zijn er 13 in het buitenland.

Ter behartiging van de verenigingsbelangen heeft het be-
stuur op 2 december, 13 april en 14 september vergaderd.
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GOED JAARS ENDJES

* Nieuw Parkeerterrein
Het parkeerterrein ten oosten van de Schans is al proviso-
risch ingericht met sintel-bedekking. Tijdens de Folkloredag
heeft het zijn noodzaak bewezen. Het was volledig bezet

* Pakhuizen
Voor de inrichting en de bestemming van de pakhuizen, die
in de nabijheid van het tweede restaurant zullen komen is
een werkgroep ingesteld bestaande uit leden van de Stich-
ting, de Natuur-Historische vereniging en van de Junior
Kamer. Het Pakhuis „de Lelie" zal nog gedeeltelijk een
tentoonstelling betreffende de Zaanse industrie herbergen.

* De Skeve Skans (Zaandam)
De gemeente Zaandam heeft thans aan de Stichting bericht,
medewerking te zullen verlenen om „de Skeve Skans" in
de Zaanse Schans te plaatsen.

* Filmopnamen in de Schans
Na de Fabelt j es krant komt er voor de televisie een spel „de
Tovenaar". In juli zijn hiervoor bij de kruidenierswinkel
opnamen gemaakt. De tovenaar en zijn dochter kregen uit
het bovenraam een emmer water over het hoofd.
In het verhaal komt een kruidenierswinkel voor en men
vond de Zaanse Schans een uitnemende achtergrond.

Vereniging „Vrienden van de Zaanse Schans"
Goegekeurd bij K.B. van 16 augustus 1967
Secretariaat: R. de Hoog, J. Bestevaerstr. 2, Koog a/d Zaan
Penningmeester: D. de Boer Ezn.,
Evertsenstraat l, Wormerveer
Postgiro 742899 ten name van:
Penningmeester Ver. Vrienden van de Zaanse Schans,
Wormerveer

LIJST VAN NIEUWE LEDEN

Zaandam
Dhr E. Pieters
Dhr A. K. v. d. Linden
Dhr J. N.Mondeel
Dhr M. Plooyer
Mej. W. Burgers
Dhr Mr. J. H. Zegers
Dhr Dr. K. van Walbeek
Mevr. G. Sibie-Mars
Mevr. J. de Vries-van Dijk
Dhr. D. Breeuwer:
lid voor het leven
Dhr H. J. Mulder
Dhr Mr. M. L. Weijl
Dhr P. H. van Lelyveld
Dhr C. J. Kars
Mej. C. Kaper
Dhr S. van de Nes
Dhr L. Meek
Dhr G. van de Stadt
Dhr W. J. M. van der Hulst
Mevr. M. Krom

Koog a.d. Zaan
Mevr. M. C. Aten-Verkade
Dhr C. Huig
Dhr S. van Zaane

Zaandijk
Dhr J. Groot
Mej. B. Donker
Dhr G. van der Steen
Dhr K. Woudt

Wormerveer
Mej. J. F. van der Ven
Dhr K. Middelkamp
Dhr L. Scheeper
Dhr J. K. Kaper

Dhr A. Woudsma
Dhr J. Dirkson
Dhr P. S. G. Naber

Krommenie
Dhr J. Dekker
Dhr J. C. A. Provily
Dhr N. Gorter
Dhr J. O. Rouwendaal

Assendelft
Dhr A. Pleizier

Westzaan
Dhr F. Verstegen

Amsterdam
Mej. M. M. Ch. Soesman
Dhr Mr. D. B. W. Postma
Mej. F. C. E. Schuit
Dhr C. Griffioen
Mej. A. W. van Putten
Dhr H. Numan
Dhr J. de Ruyter
Dhr H. K. A. van Oudheusden
Dhr C. R. Schriek

Amstelveen
Dhr C. Olsen

Amersfoort
Dhr K. F. E. Boekhoff

Badhoevedorp
Dhr R. Holtes

Bergen N.H.
Dhr A. Pesch

Beverwijk
Mevr. A. G. Donker

Bloemendaal
Dhr H. F. Heerkens-Thijssen
Dhr F. F. Vellema

Castricum
Dhr H. G. Geldof
Dhr A. R. Kars

Eindhoven
Mevr. L. G. A. Knipscheer-

van de Stadt

Haarlem
Dhr J. J. Schipper
Dhr Ir. C. A. Zon

Heemstede
Dhr G. van Wijk

Huizen
Mevr. E. Zwart-Bolding

Noord wij k
Mevr. P. N. Stroo-Goezinne

Rockanje
Dhr H. Broekhuysen

Terwolde
Dhr D. J. K. Zweers

Voorburg
Mevr. S. B. W. Voortman-Krijt

Waddinxveen
Dhr G. J. van Wordragen
Mevr. K. van Wordragen-Troost
Dhr W. H. A. Ahling te Leiden
heeft in januari j.l. zijn gewoon
lidmaatschap omgezet in een
lidmaatschap voor het leven(/300,—)
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