
Jaarverslag Stichting Zaans Schoon 2014 
 

 

Inleiding 

Het jaarverslag over 2013 is het eerste sinds 1999. Daarin is ook aandacht gegeven aan de periode 

1999-2012. Het jaarverslag 2014 sluit hierop aan. 

In het jaarverslag 2013 is reeds aangegeven dat de stichting Zaans Schoon functioneert in relatie tot 

de vereniging Zaans Erfgoed (verder ‘de vereniging’ genoemd). Er is daardoor veel overlap in de 

onderwerpen. In dit verslag wordt niet herhaald wat in het jaarverslag 2014 van de vereniging is 

opgenomen. Dat leidt tot een flink aantal verwijzingen. 

 

Behoud en bescherming van het Zaanse Erfgoed 

 

Aanwijzingsbeleid 

De vereniging heeft met de gemeente Zaanstad in 2014 een samenwerkingsovereenkomst met 

betrekking tot de aanwijzing van monumentenafgesloten. Daarin is bepaald dat gemeente en 

vereniging jaarlijks een programma opstellen van te beschrijven panden. De vereniging zorgt voor 

beschrijvingen, de gemeente voor de procedure. Jaarlijks wordt het resultaat geëvalueerd. 

 

Het stichtingsbestuur heeft in 2013 een groot aantal panden besproken. Zie daarvoor ook het 

jaarverslag 2013 van de vereniging.   

Aan de orde kwamen onder meer: 

- De Boterton. Door de loop van de gebeurtenissen zouden er nu twee gemeentelijke 

monumenten De Boterton zijn. Op zich komt dat meer voor: het Vleethuis uit Koog aan de 

Zaan is ook twee keer herbouwd, een keer op de Zaanse Schans als onderdeel van restaurant 

De Hoop op d’Swarte Walvis en nog een keer op de Zaanse Schans. 

- Antiekboerderij aan de Heiligeweg te Krommenie. 

- Zuiderkerkstraat 6-30 en 31-51 te Koog aan de zaan (Zuiderkerkhofje; zie jaarverslag 

vereniging). 

- Westzijde 38 te Zaandam (zie jaarverslag vereniging) 

 

Handhaving Zaanse Schans 

De stichting Zaan&Dijk heeft een nota over de Volendammisering op de Zaanse Schans opgesteld. 

Samen met de vereniging is hier een positieve reactie op geschreven. Uiteindelijk heeft Zaan&Dijk 

haar nota zo goed als ongewijzigd vastgesteld en bespreekt die met de stichting de Zaanse Schans.  

 

Houtloods Hoogeveen 

In Hoogeveen staat een loods die afkomstig is uit Zaanstad, van Houthandel Dekker. Er zijn veel 

activiteiten ondernomen om de in Hoogeveen te slopen loods naar Zaandam te krijgen. Zo is een 

prospectus voor de gemeente opgesteld. Tot op heden lijken de kansen klein. Zie ook het jaarverslag 

van de vereniging.  

 

Bestuursactiviteiten 

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2014 eenmaal vergaderd. 

 

ANBI status 



De stichting heeft de ANBI status, zodat giften aan de stichting verhoogd aftrekbaar zijn voor de 

inkomstenbelasting. De site van de stichting Zaans Schoon heeft daartoe een ANBI-pagina gekregen. 

Deze wordt steeds aangevuld met vastgestelde jaarverslagen en financiële overzichten.  

 

Financiën 

De jaarrekening 2014 is vastgesteld op ….. 

 

  



Jaarrekening 2014 

Balans per 31 december 2014 

 

Activa    31-12-2014 (€)  31-12-2014 (€) 

 

 

Liquide middelen:   18.514   . 

      

Nog te ontvangen rente       388        . 

 

Totaal activa    18.902   . 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen   18.902   . 

 

Totaal passiva    18.902   . 

 

 

Winst- en Verliesrekening 2014 

 

     2014 (€)  2014 (€) 

BATEN 

Rentebaten bank         388        . 

 

Totaal baten          388        . 

 

 

LASTEN 

 

Totaal lasten          131         . 

 

Resultaat          257        . 

 

 

Organisatie 

 

Samenstelling bestuur: 

Het bestuur is eind 2014 als volgt samengesteld: 

 

Piet Oudega   - voorzitter 

Winnie de Wit   - secretaris 

Jos Bezuijen   - penningmeester 

René Prins   - tweede penningmeester 

Jan Piet Bloem    - bestuurslid 

Jan Derk Koudijs - bestuurslid 

 

Leden worden voor twee jaar benoemd; er is een rooster van aftreden vastgesteld. 

 

 


