
   Maandbericht                                                            Mei 2022 

AGENDA  

Mei 
 
Dinsdag 10 Laren   Museumbezoek Singer Museum 
 
Zondag 29 Lelystad  Excursie naar de Marker Wadden 
 
Juni 
 
Zaterdag 18 Biesbosch  Dagtocht samen met afdeling Beverwijk naar Nationaal Park Biesbosch
      en Dordrecht 
 

Lever je kopij tijdig in!                                                                                                                                    

Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 17 mei bij de redactie zijn. 

 

Van de voorzitter 
 
We merken dat velen de corona periode met een (voorzichtige) zucht van verlichting proberen te vergeten. 
Ook wordt het weer als heel prettig ervaren om de gebruikelijke Nivon activiteiten bij te wonen. Juist nu dat 
alles weer wat gewoner gaat worden, loopt het winterseizoen alweer naar zijn einde. 
Maar er staan ons de komende tijd nog een paar heel fijne buitenactiviteiten te wachten. Allereerst noem ik 
de excursie / dagtocht naar de Marker Wadden, waar gelukkig veel belangstelling voor is en als slotstuk de 
dagtocht die we gaan maken samen met de afdeling Beverwijk met als doel Dordrecht en de Biesbosch. 
 
Nu het weer gemakkelijker is om met een groep naar het museum te gaan is er op dinsdag 10 mei a.s. een 
museumbezoek gepland naar het Singer museum in Laren. In dit Maandbericht is over alle drie de 
activiteiten volop informatie te lezen, evenals een terugblik op de wandeling door Amsterdam. 
 
Volgende maand komt er ook nog een Maandbericht uit voor de zomermaanden, dan heeft de redactie 
daarna even vrijaf om zich “op te laden” voor het komende seizoen. 
Intussen wens ik je leesplezier met dit Maandbericht en hoop ik je snel weer te ontmoeten op een van de 
activiteiten. 
 
Herman van Kordenoordt 
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NIVON AFDELING ZAANSTREEK 

Redactie-adres: Herman van Kordenoordt, Julianastraat 37 

1541 GH Koog aan de Zaan,  06 5311 43 85 

E-mail: nivonzaanstreek1@gmail.com 

Bestuur:                     

Voorzitter  Herman van Kordenoordt 06 5311 43 85  

Secretaris  Martinel de Lange  06 1262 22 81      

Penningmeester Henk Evenaar    075 628 54 11 

Ledenadministratie: Martinel de Lange  06 1262 22 81  

   E-mail: Martinel-de-L@hotmail.com       
   Ledenmutaties, zoals verhuizing, aanmelding nieuw (gezins-)lid, overlijden of 
   opzegging lidmaatschap -liefst via mail- doorgeven aan Martinel de Lange.  
   Periodiek worden deze mutaties doorgegeven aan het Centraal Bureau, Amsterdam 

Bankrekening:  NL90TRIO 0379 5186 78 t.n.v. Nivon Zaanstreek  

Muziekgroep: Henk op den Akker  075 642 55 60 

De repetities zijn 2 maal per maand op maandagmiddag                                    
Repetitieadres: Clubgebouw BWZ                                                                             
Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan                                                                              
Nivonleden betalen € 8,50 per maand, niet leden betalen € 11,50 per maand 

Museumbezoek: Hanneke Leeuwerink  06 44 076 760 

   E-mail: hleeuwerink@upcmail.nl 

Redactie:  Herman van Kordenoordt, Dick de Graaf, Martinel de Lange. 

Oplage: Dit Maandbericht wordt verzonden naar 450 e-mailadressen 

Landelijk Bureau: info@nivon.nl 

Stel je geen prijs meer op het ontvangen van het Maandbericht?                                                             
Of ken je juist iemand die het graag zou ontvangen?                                                                              

Geef dit door op nivonzaanstreek1@gmail.com 
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Museumbezoek: Sluijters en de modernen. Collectie Nardinc                                                                                           

Op de voorpagina van NRC Handelsblad prijkte op 10 april 2018 het nieuws dat Els Blokker-Verwer de 
privécollectie die zij samen met haar man Jaap Blokker bijeen heeft gebracht, schenkt aan Singer Laren. 
Hun indrukwekkende kunstverzameling, de Collectie Nardinc, bestaat uit ruim veertig kunstwerken van Jan 
Sluijters en meer dan zeventig werken van moderne tijdgenoten. Vanaf 9 maart 2022 viert Singer Laren deze 
bijzondere schenking met de tentoonstelling Sluijters en de modernen. Collectie Nardinc. 
Het werk van Sluijters loopt als een rode draad door de tentoonstelling en schittert in de vijf thematische 
zalen tussen dat van andere Nederlandse modernisten. Er is een verscheidenheid aan uitbundige 
voorstellingen te zien, die zijn geschilderd vanuit het gevoel, met felle kleuren en losse penseeltoetsen, waar 
het schilderplezier van de doeken afspat. Kom genieten van de stralende luministische landschappen, 
fleurige bloemenpracht, swingende danseressen en krachtige portretten in de nieuwe Nardinczalen die voor 
het eerst hun deuren openen. 
Met werk van: Jan Sluijters, Jan Toorop, Leo Gestel, Piet van der Hem, Kees Maks, Kees van Dongen, 
Charley Toorop, Else Berg, Jo Koster, Charlotte van Pallandt, Dick Ket, Carel Willink en vele anderen. 

 Datum: Dinsdag 10 mei 2022 

Plaats: Singer Museum te Laren. 

 Oude Drift 1, 1251 BS Laren 

Tijd:  11.00 uur bij het museum, te beginnen met koffie, om 12.00 uur start de rondleiding. 

Toegang: €17,00, met MuseumKaart en Vriendenloterijpas gratis. Rondleiding € 10,00 pp 

  Rondleiding betalen aan Hanneke. 

Samenreizen: 9.32 uur Koog aan de Zaan,  9.47 Amsterdam C. Van spoor 11 b om 10.00 u 

 10.20 in Hilversum, daar om 10.28 uur Transdevbus  richting Huizen,        

10.51 in Laren en dan 7 min. lopen 

Opgeven: Hanneke Leeuwerink  06 44 076 760 of per e-mail: hleeuwerink@upcmail.nl                             

Let op: In verband met het afspreken van een tijdslot graag opgeven vóór 5 mei a.s. 

 

          Jan Sluijters 
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Excursie/dagtocht naar Marker Wadden (Natuurmonumenten) 
  
 
De dagtocht is met 45 personen volgeboekt en er staan drie personen op de wachtlijst.    
 
Mocht je onverhoopt toch niet mee kunnen zondag 29 mei, laat dit dan bijtijds weten, zodat belangstellenden 
op de wachtlijst nog mee kunnen! 
 
De veerboot naar de Marker Wadden brengt je in ongeveer drie kwartier naar het eiland van de Marker 
Wadden en de boottocht is al een belevenis op zich.  
Marker Wadden is een wandeleiland, een deel van de wandelroute is geschikt voor mensen met een rolstoel. 
Zorg voor voldoende beschermende kleding en goede (wandel)schoenen. 
Catering/horeca is aanwezig op de veerboot en in het fraaie paviljoen op het eiland. 
 
  
Datum en tijd:            zondag 29 mei 2022 van 12.30 tot circa 18.30 uur 
                                    
Openbaar vervoer:  Vanaf station Zaandam om 10.18 uur (spoor 5) met Sprinter richting 
(samen reizen)  Hoofddorp, overstappen op Schiphol naar spoor 1-2 / Intercity richting 

Lelystad Centrum. Lopen 3 minuten naar busstation Station Centrum 
Lelystad, met Arriva Bus 3, vanaf Perron D, richting Batavia Stad 
Station, uitstappen bij bushalte Batavia Haven Lelystad. Op de kade  
met de bocht mee lopen naar links langs de muur met boogjes. Bij het 
vertrekpunt van de veerdienst zie je de groene vlag van 
Natuurmonumenten. 
 

Vertrekpunt veerboot: Bataviahaven 1, 8242 PR  LELYSTAD 
 
Vertrektijd veerboot: 12.30 uur (12.15 u. aanwezig!)  (retour vanaf Marker Wadden 17.30 u) 
 
Parkeren auto: Betaald parkeren op 10 minuten loopafstand bij Batavia Stad. Of in 

VOC-garage (beperkt ruimte) naast Batavia Haven. Of parkeerterrein 
naast winkel Only for Men aan de Museumweg. 

    
 Kosten:                      (veerboot plus rondwandeling met gids op de Marker Wadden)  

NIVON-leden betalen € 30,50 / niet-Nivonleden betalen € 35,-. 
Voor kinderen t/m 12 jaar zijn de kosten € 17,50     
 
Mocht je nog niet betaald hebben, dan graag het verschuldigde bedrag 
z.s.m. overmaken op rekening NL90 TRIO 0379 5186 78  
t.n.v. Nivon Zaanstreek, onder vermelding van Excursie Marker  
Wadden. 

  
   Meerijden? Mail (Martinel-de-L@hotmail.com) of bel me even  

(06-12622281), dan kan dit wellicht geregeld worden. 
    

Tot nu toe hebben 9 personen te kennen gegeven dat ze willen 
meerijden en er zijn 10 plekken beschikbaar bij ‘chauffeurs’ die hebben 
aangegeven plek over te hebben in hun auto voor ‘meerijders’.  
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Dagtocht samen met de afdeling Beverwijk naar Nationaal Park 

Biesbosch en Dordrecht op zaterdag 18 juni 

Na twee jaar uitstel door de corona maatregelen verwachten we dat het nu toch in juni dit jaar echt kan 

doorgaan. 

We gaan weer met de bus van Hellingman op reis. Bij Stayokay in Dordrecht  zal de koffie met iets lekkers 

voor ons klaar  staan. 

 

Na de koffie gaan we een vaartocht maken met de Sterling door het prachtige Nationale Park Biesbosch. 

Een deel van de groep, ca 15 personen gaan dan met een gids een excursie maken langs het 

Griendmuseumpad. Deze wandeling van ongeveer een uur gaat tot de 

Stenen Keet. Daar zal ook de boot een stop maken zodat de wandelaars 

kunnen instappen en meevaren, de andere groep loopt de route terug. 

Wie niet kan wandelen vaart heen en terug mee. 

Daarna gaan we met z’n allen naar Dordrecht. Hier kan je op eigen 

gelegenheid de middag doorbrengen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit een 

bezoek o.a. aan Museum Dordrecht, het onderwijsmuseum, een 

stadswandeling door de mooie oude stad, de grote kerk met zijn scheve 

toren, het Binnenvaartmuseum, of ontspannen op een terrasje aan de 

Merwede. Informatie over 

stadswandeling en 

musea-adressen wordt verzorgd. 

 

Vervolgens verzamelen we weer om richting huis te gaan met 

onderweg in Haarzuylen nog een gezamenlijk diner als 

afsluiting van een mooie dag met elkaar. 

 

 

In verband met de opstapplaatsen kunnen personen uit de 

Zaanstreek en omgeving zich voor deze dag vóór 15 mei 

opgeven bij Hanneke Leeuwerink e-mail: hleeuwerink@upcmail.nl Telefoon 06-44076760.  

Graag vermelden of een bepaald dieet nodig is, waar je gaat opstappen en of je denkt een uurtje te 

kunnen wandelen in De Biesbosch. 

7.45 uur Verzetstraat Koog aan de Zaan, 7.50 uur Wormerveer, 7.55 uur Krommenie(oude station) 8.15 

uur station Beverwijk 

 

Bij aanmelding graag de kosten van € 62,00 voor Nivonleden en € 90,00 voor niet leden overmaken naar: 

penningmeester Nivon Beverwijk rekening NL22 TRIO 0788764357. 

 

De commissie: Hanneke Leeuwerink, Ida Hoogeland, Geeske Druif en Erna Wilfert 
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Terugblik Stadswandeling ‘Een Meesterlijk Amsterdam’ 10 april 2022 
  
Na de interessante lezing ‘Een Meesterlijk Amsterdam’ van René Valensa d.d. 9 februari 2020  
(zie de Terugblik in het Maandbericht van maart 2020) zou 5 april 2020 de stadswandeling met dit  

zelfde thema plaatsvinden. Door corona, met diverse keren 
een lockdown, moest de stadswandeling  
helaas worden uitgesteld. Maar “wat in een goed vat zit…” Op 
10 april 2022 (!) is het er dus toch nog  
van gekomen! 
Met helaas maar 7 
deelnemers hebben we –
met goed weer!- deze 
mooie wandeling door de 
historische binnenstad 
van Amsterdam tòch 
kunnen lopen. We 
kwamen langs 
kunstwerken van 

beroemde historische meesters, die op de openbare weg of in openbare 
gebouwen te zien zijn. Al deze kunstwerken vertellen een stukje van de 
Amsterdamse geschiedenis, waar René enthousiast grappige (eigen?) 
verhalen aan toevoegde. We hebben o.a. gezien waar Rembrandt 
gewoond en gewerkt heeft en een aantal  (bouw)werken van Hendrick 
de Keyser zijn aandachtig bekeken en besproken. Belangrijk was vooral 
het achterliggende verhaal over de geschiedenis. Als we nu door de 
oude binnenstad van Amsterdam lopen, kijken we met iets andere ogen 
rond, zien we details waar we voorheen aan voorbij gingen en weten we    
net iets meer over de geschiedenis. Kortom, een zeer geslaagde wandeling! 
 
Martinel de Lange 
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Verslag  Jaarvergadering  NIVON afdeling Zaanstreek  –  20 maart 2022 

Aanwezig:    25 leden: Henk op de Akker,  Koos de Beer, Alkmaar (25 jr lid), Hilde Burger-Ooms (40 jr lid), Adri 

Coenders-Leeuwerink, Henk Evenaar, Paul Faber, Dick de Graaf, Gré de Graaf-Visser, Bob den Held, 

Tine Hoedjes, Alkmaar (25 jr lid), Piet Hos, Gemma Klaassen-van Ophem, Herman van Kordenoordt 

(60 jr lid), Joke Kruijver-Rot, Martinel de Lange, Hanneke Leeuwerink (60 jr lid), Ans Pieper, Willy 

Schutter, Paul Teer (50 jr lid), Marga van Urk, Mery Westbroek, Teddy Willemse-Bark (40 jr lid), Jan 

Wiepjes, Paula Wiepjes, Ria de Wit-Huijsman (60 jr lid), Marion Zijlstra 

Afwezig( m.k.):  Van 45 personen is afbericht ontvangen:  Inge Aptroot, Guda Benjamin, dhr. A. Bos, Alkmaar (25 jr lid), 

Ruud Brinkkemper en echtgenote G. Brinkkemper, Leidy van de Brug, Castricum (40 jr lid), Ria 

Brugman, Els Bruins-Jerber, Alkmaar (25 jr lid), Marcel Burger (40 jr lid), Marjo Delachaux, Cokkie Dral 

(40 jr lid), mw. M.C. van Ede, Alkmaar (40 jr lid), mw. M. Geerse, Alkmaar (25 jr lid), Louis Groen, 

Anneke Groenendal-Westvoorde, Alkmaar (25 jr lid), Mieke van Gulik (40 jr lid), hr. R. de Haan, 

Alkmaar (25 jr lid), mw. D.J. van Ham, Alkmaar (40 jr lid), Karin Kindt (40 jr lid), Hessel van Kordenoordt 

(40 jr lid), Sanne van Kordenoordt (40 jr lid), dhr. M. de Langen, Alkmaar (40 jr lid), Loes Meerdink, 

Jeanne van Minderhout, Adri van Mil, Sander de Munck, Alkmaar (25 jr lid), Wim Oskam, Alkmaar (25 jr 

lid), mw. E. van der Ploeg, Castricum (40 jr lid), mw. H.M. Plomp-Kroese, Alkmaar (25 jr lid), Els van der 

Pompe, Willy Rem, Marjolijn de Ronde (40 jr lid), Marie-José de Roy van Zuydewijn, Evy Schmitz, Hilda 

Schoon (50 jr lid), Nicolette Schouten, Peter Sikking (40 jr lid), Jan Spaaks (25 jr lid), Simon 

Twelkemeijer (40 jr lid), dhr. R.P. Twint (40 jr lid), Marga Vodde, Castricum (25 jr lid), Jan de Vries (50 jr 

lid), mw. R. Westra, Alkmaar (50 jr lid), Christel de Wit, Castricum (25 jr lid), Jack Zwaag (50 jr lid) 

 

1. Welkom en opening 

Herman van Kordenoordt heet de aanwezigen, waarvan een aantal jubilarissen, van harte welkom bij deze 

Jaarvergadering van 2022. Binnen het Nivon bestaat voor alle afdelingen de verplichting om ieder jaar een 

Jaarvergadering te houden en hiervoor ieder lid van de afdeling uit te nodigen. Meegedeeld wordt dat de 

Koffiezondag in Banjaert op zondag 27 maart 2022 zal plaatsvinden om 10.30 uur, waarna ’s middags om 13.30 uur 

een overleg plaatsvindt met vertegenwoordigers van de afdelingen Aalsmeer, Amsterdam, Beverwijk en 

Zaanstreek.  Mery Westbroek meldt dat er na de jaarvergadering nog muziek te beluisteren is van Piet Hein Eikel. 

 

2. Notulen vorige jaarvergadering – over het jaar 2020 (d.d. 5 september 2021) 

Het Centraal Bestuur neemt ook voor het komende jaar de hogere kosten van de vervangend dirigent Joost 

Doodeman voor haar rekening, waar wij als afdeling om gevraagd hebben. Alle Nivon-activiteiten bij de afdelingen 

dienen in principe door de afdeling zelf bekostigd te worden. Het Centraal Bureau van het Nivon is gevestigd aan 

de Plantage Middenlaan in Amsterdam.  Afdelingen en geledingen (Nivon-huizen, kampeerterreinen en 

werkgroepen) vaardigen leden (met stemrecht) af naar de NivonRaad. Deze komt twee keer per jaar bijeen. 

 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

a. (Reminder) Opgave afgevaardigden voor de Nivon-raden 2022 van de secretaris van het Centraal Bestuur 

Nivon, Jan Paul Veenhuizen, d.d. 18 maart 2022. Gevraagd wordt om voor het verenigingsjaar 2022 in de 

Jaarvergadering afgevaardigde(n) en eventuele plaatsvervanger(s) te kiezen.  De aanwezige leden van Nivon 

afdeling Zaanstreek hebben gekozen voor de afvaardiging van penningmeester Henk Evenaar naar de 

voorjaars NivonRaad op 11 juni 2022. De NivonRaad bestaat uit 40 à 50 leden.   

b. Voor de jaarvergadering hebben zich in totaal 45 personen afgemeld, waaronder 30 jubilarissen.   

4 a.  Jaarverslag secretaris 2021 

Het bestuur van afdeling Zaanstreek bestaat uit Herman van Kordenoordt (voorzitter), Henk Evenaar (penningmeester), 

Martinel de Lange (secretaresse). In 2021 is het bestuur zes (6) keer bij elkaar geweest voor overleg, resp. 24 maart / 

12 mei / 22 juni / 25 augustus / 12 oktober / 14 december 2021. 

Henk Evenaar was aanwezig bij het penningmeesteroverleg in oktober 2021. Herman van Kordenoordt  was (digitaal) 

aanwezig bij de NivonRaad op 20 november 2021.  
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Vanuit het penningmeester overleg meldt Henk dat, ondanks corona, de Nivon-Huizen het afgelopen jaar goed bezocht 

zijn.  

Bijkomend effect is dat bezoekers zich ter plekke aanmelden als nieuw Nivon-lid en dan meteen lid zijn van die 

betreffende afdeling.  

Herman en Henk hebben contact met Erna Wilffert van Nivon-huis Banjaert in Wijk aan Zee. Zij coördineert de 

koffiezondagen op de Banjaert. Helaas kon de koffiezondag in het voorjaar (28 maart 2021) vanwege corona-

maatregelen geen doorgang vinden. Daarentegen werd de bijeenkomst in het najaar (17 oktober 2021) door ruim 60 

belangstellenden bezocht. 

Alhoewel Henk Evenaar zich wederom bereid heeft verklaard om waarnemend penningmeester te blijven (waarvoor 

dank!), is het bestuur feitelijk op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de functie van penningmeester!  Mocht zich 

onverwacht een urgente situatie voordoen, dan is Henk op den Akker bereid (tijdelijk) de functie van penningmeester 

waar te nemen.  

Het Jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

b.  Jaarverslag Activiteitencommissie 2021 

Dit jaar moesten we vanwege corona tot juni wachten met de activiteiten van onze afdeling.  De eerste lezing, die weer 

in De Pelikaan kon plaatsvinden, was op 20 juni de lezing van Geert van Boxtel over Botticelli. Gelukkig had Martinel 

een aantal buitenactiviteiten georganiseerd, die in de zomerperiode konden doorgaan. Zo werd op 4 juli met 15 

personen het Arboretum in Amsterdam bezocht en op 25 juli gingen er 25 personen mee naar Monnickendam om daar 

met een rondleiding mee te doen. Op 5 september was er de jaarvergadering, die werd afgesloten met muziek van de 

KapelKapel. Op 28 september liepen we met 10 personen, met gids Jan de Bruin, de Monet wandeling in Zaandam. Op 

3 oktober konden we met Harrie en Gea Zuiderent ‘net over de grens’ kijken door middel van een PowerPoint 

presentatie in De Pelikaan. Op 17 oktober trad Kantado Festivalo op met Cajun, Tex-Mex en andere luistermuziek in 

Banjaert tijdens de koffiezondag, georganiseerd door de BHC van Banjaert. Op 14 november kwam Terrie Hessels, met 

zijn partner Emma Fischer, vertellen over hun avontuurlijke reis door Afrika in een oude Land Rover. Op 12 december 

kwam Renate Sun-Louw met een lezing over Carry van Bruggen in De Pelikaan. 

        c.  Jaarverslag Muziekgroep 2021 

De Muziekgroep is wegens de algehele lockdown pas op 16 augustus 2021 voor het eerst weer bij elkaar geweest, 

in het BWZ-gebouw in Koog aan de Zaan. Daarna volgden 7 speelmiddagen. De laatste twee middagen in 

december konden opnieuw wegens corona maatregelen geen doorgang vinden.  Helaas hebben we afscheid 

moeten nemen van drie trouwe leden. Onze nestor en lid van het Trio 90+, Nel Dral, kan niet langer meespelen, 

voor Dick van Velzen werd het te bezwaarlijk om vanuit Alkmaar naar Koog a/d Zaan te komen en Corrie de Bree 

moest een handoperatie ondergaan. We missen ze alle drie! De groep bestaat nu nog uit 11 muzikanten. We 

hebben wel pogingen gedaan om nieuwe leden te interesseren, bijvoorbeeld via Seniorenvereniging Krommenie 

(SVK). Helaas zonder resultaat tot nu toe.  De muziekmiddagen werden wederom gedirigeerd voor Joost 

Doodeman uit Heemskerk. De muziekmap is opgeschoond en zo spelen we weer ‘oud’ werk en ook nieuwe stukjes. 

En behalve het met elkaar muziek maken, is de ontmoeting en het samen thee drinken een belangrijk sociaal 

onderdeel van de middagen. 

De taken binnen de Muziekgroep zijn nog hetzelfde verdeeld. Voorzitter en tevens penningmeester is Henk op den 

Akker, secretaris is Ans Pieper. Marian van der Steen verzorgt de bibliotheek van de bladmuziek. Afra Boering 

neemt de afmeldingen aan.   Met dank aan Ans Pieper wordt het verslag vastgesteld. 

 

      d.  Jaarverslag Maandbericht  

In 2021 is het Maandbericht, ook in de corona tijd, waar geen of nauwelijks activiteiten mochten plaatsvinden, twaalf 

(12) maal uitgekomen. Ons blad voor leden, maar digitaal ook voor elke belangstellende, verschijnt nog steeds in 

twee versies, een digitale uitvoering die via e-mail wordt toegestuurd en de bekende gele ‘hard copy’, die per post 

wordt verstuurd. In 2010 was dit aantal nog 460, eind 2021 nog maar 20 stuks. De kosten voor het Maandbericht 

zijn hiermee aanzienlijk minder geworden! De digitale versie, met veel foto’s en plaatjes in kleur, wordt naar 460 

leden en belangstellenden verstuurd. Wat de afdelingen betreft gaat het om de leden van Zaanstad en voorheen 

Heiloo, Castricum en Alkmaar. Het via e-mail sturen van een reminder voor de komende activiteit wordt zéér op 

prijs gesteld! 
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De redactie van het Maandbericht bestaat nog steeds uit Herman van Kordenoordt, Dick de Graaf en Martinel de 

Lange. Content (kopij) voor het Maandbericht kan gestuurd worden naar Herman (e-mail: 

nivonzaanstreek1@gmail.com). Het is heel fijn dat er van de Muziekgroep regelmatig stukjes worden aangeleverd 

en dat deelnemers aan activiteiten een verslag/terugblik maken. Meer content is altijd welkom! 

      e.  Jaarverslag Ledenadministratie  

Per maart 2022 telt NIVON afdeling Zaanstreek, incl. voorheen Heiloo, het onveranderde aantal van  409 leden, 

waarvan 355 volwassenen en 54 jeugdleden (<18 jaar).  Enkele jaren geleden heeft afdeling Zaanstreek de leden van 

voorheen Alkmaar en Castricum overgenomen, omdat daar geen activiteiten meer plaatsvonden.  Afdeling Alkmaar telt 

nu 315 leden, 14 leden hebben de afgelopen periode hun lidmaatschap opgezegd en twee leden zijn verhuisd naar een 

plek buiten onze regio.  Afdeling Castricum telt nu 90 leden, zes opzeggingen waren de afgelopen periode binnen 

gekomen. Alle leden met email adres van afd. Zaanstreek en ook van voorheen Heiloo, Castricum en Alkmaar blijven 

het Maandbericht digitaal ontvangen en de jubilarissen van deze afdelingen ontvangen een Nivon-speldje als zij daar 

prijs op stellen. Voor de overgenomen leden van voorheen afdeling Alkmaar ontvangt afdeling Zaanstreek nog geen 

bijdrage van het Centraal Bestuur. 

Mutaties van aanmelding, verhuizing, overlijden en opzegging van het lidmaatschap graag rechtstreeks doorgeven aan 

de ledenadministratie van afdeling Zaanstreek. Bij voorkeur via e-mail:  Martinel-de-L@hotmail.com of eventueel via 

telefoon: 06-12622281.   Betaling van het lidmaatschap loopt via het Centraal Bureau (CB) in Amsterdam.  

5 a.  Financieel Jaarverslag penningmeester  

Henk geeft een korte uitleg. Op de balans is te zien dat het eigen vermogen is toegenomen. Afdeling Zaanstreek 

draait goed. De kosten voor het Maandbericht zijn aanzienlijk lager geworden. Ook zijn de uitgaven voor activiteiten 

binnen de begroting gebleven, met dank aan de Activiteitencommissie. Door corona is er vorig jaar geen 

Nieuwjaars bijeenkomst georganiseerd. Toegangskaarten voor het Zaantheater worden –in beperkt aantal- van 

tevoren gekocht. Uitgaven voor de Muziekgroep zijn relatief hoog in verband met een reserve voor de 

plaatsvervangend dirigent. Henk op den Akker vraagt of er problemen zijn met bankzaken via de Triodos Bank, dit 

blijkt volgens de penningmeester niet zo te zijn.  

b.  Verslag Kascontrole Commissie  

Marion Zijlstra leest het verslag voor van de kascontrole commissie, die op 14 maart 2022 de boeken met 

betrekking tot het boekjaar 2021 heeft gecontroleerd. De vergadering verleent de penningmeester decharge met 

betrekking tot het boekjaar 2021. Een woord van dank voor de Kascommissie en voor de penningmeester met 

betrekking tot het voortreffelijke werk dat hij weer heeft verricht.   

c.  Benoeming Kascontrole Commissie  

Marion Zijlstra is aftredend en wordt vervangen door Ruud Brinkkemper. Louis Groen blijft aan en Paul Faber meldt 

zich aan als reserve-lid. 

6 Begroting 2022  

Henk Evenaar geeft een korte toelichting. Van het Centraal Bureau (CB) is een hogere bijdrage ontvangen, omdat 

de leden van voorheen afdeling Castricum zijn meegeteld. Voor voorheen afdeling Alkmaar is nog geen extra 

bijdrage ontvangen. Dit jaar worden de hogere kosten voor dirigent Joost Doodeman betaald uit de schenking, die 

de muziekgroep heeft gekregen van een overleden lid. Henk op den Akker vraagt of het bestuur van afdeling 

Zaanstreek voor volgend jaar extra financiële steun voor de muziekgroep wil vragen aan het Centraal Bestuur. 

Werving van nieuwe leden voor de muziekgroep blijft moeizaam. Gevraagd wordt wat financieel minimaal nodig is 

voor het voortbestaan van de muziekgroep.   Met dank aan de penningmeester wordt de begroting vastgesteld.

  

7 Bestuursbeleid  

We werken met een klein bestuur en een kleine Activiteitencommissie, daarom zullen de activiteiten van beide niet 

worden uitgebreid. We zijn blij met een min of meer vaste kern van Nivon-leden, die doorgaans aanwezig zijn bij de 

diverse activiteiten. Zolang deze ‘vaste groep’ blijft bestaan, gaat het bestuur door op de ingeslagen weg. Voor 

jongeren en gezinnen zullen geen extra inspanningen worden gedaan. Van de Nivon Huizen wordt regelmatig 

gebruik gemaakt door gezinnen met jonge kinderen en zij nemen ook af en toe deel aan buitenactiviteiten.  
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We zijn blij met de goede opkomst bij deze Jaarvergadering. De dagtocht georganiseerd door Zaanstreek/ 

Beverwijk naar Dordrecht, die vorig jaar vanwege corona niet door kon gaan, wordt 18 juni a.s. alsnog 

georganiseerd.  

 

8 Verkiezing nieuwe bestuursleden  

Herman van Kordenoordt en Martinel de Lange blijven respectievelijk voorzitter en secretaris. Henk Evenaar heeft 

zich opnieuw bereid verklaard penningmeester te blijven. Mocht zich een noodsituatie gaan voordoen, dan springt 

Henk op den Akker bij als voorlopig plaatsvervangend penningmeester. De aanwezigen stemmen volmondig in met 

voortzetting van het huidige bestuur. 

 

9 Jubilarissen 2021 

25 jaar lid:  Jan Spaaks, Heiloo; Koos de Beer, Alkmaar; dhr. A. Bos, Alkmaar; Mw. M. Geerse, Alkmaar; Anneke 

Groenendal-Westvoorde, Alkmaar; dhr. R. de Haan, Alkmaar; Tine Hoedjes, Alkmaar; Els Bruins-Jerber, 

Heerhugowaard; Sander de Munck, Alkmaar; Wim Oskam, Heerhugowaard; mw. H.M. Plomp-Kroese, Den Helder; 

Magda Vodde, Castricum; Christel de Wit, Castricum   40 jaar lid:  dhr. P. de Beer, Zaandam; Hilde Burger-Ooms 

en Marcel Burger, Krommenie; Cokkie Dral, Wormer; Mieke van Gulik, Zaandam; Karin Kindt, Egmond a/Zee; 

Sanne van Kordenoordt; Hessel van Kordenoordt, Zaandam; Marjolijn de Ronde, Koog a/d Zaan; Peter Sikking, 

Westzaan; Simon Twelkemeijer, Castricum, dhr. R.P. Twint, Koog a/d Zaan; Teddy Willemse, Heiloo; mw. M.C. van 

Ede en dhr. M. de Langen, Bergen; mw. D.J. van Ham, Schoorl; Leidy van de Brug, Castricum; mw. E. van der 

Ploeg, Castricum.  50 jaar lid: Hilda Schoon, Egmond a/d Hoef; Paul Teer, Zaandam; Jan de Vries, Krommenie; 

Jack Zwaag, Koog a/d Zaan; mw. R. Westra, Alkmaar;       60 jaar lid:  Hanneke Leeuwerink en Herman van 

Kordenoordt, Koog a/d Zaan; Ria de Wit-Huijsman, Zaandijk.      

Een achttal aanwezige jubilarissen wordt tijdens deze Jaarvergadering in het zonnetje gezet met een boeket 

bloemen en het Nivon jubileumspeldje. Vijftien jubilarissen krijgen hun speldje per post toegestuurd of persoonlijk 

overhandigd. 

 

10  Rondvraag  

Mery Westbroek richt zich tot Bestuur en Activiteitencommissie met een speciaal dankwoord voor de getoonde 

inzet.   

 

11  Sluiting  

Om 11.45 uur sluit voorzitter Herman van Kordenoordt de Jaarvergadering en bedankt de aanwezige leden voor 

hun inbreng.  

Een muzikaal optreden van Piet Hein Eikel, Mery Westbroek en Sini Jongejans, met o.a. een gezamenlijke 

vertolking van het Oekraïense volkslied, vormt het sluitstuk van deze Jaarvergadering. 
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Foto-impressie van de Jaarvergadering 

 

 1.Tine Hoedjes, Alkmaar    6. Ria de Wit, Zaandijk 

 2.Koos de Beer, Alkmaar    7. Piet Hos, 

 3. Teddy Willemse, Heiloo    8.De zaal 

4. Hilde Burger, Krommenie    Hanneke en Herman 

5. Paul Teer, Zaandam   10. Piet Eikel    

               11.Mery, Piet, Sini 
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