Jaarverslag Stichting Zaans Schoon 2015
Inleiding
In eerdere jaarverslagen is al 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 2015 van de vereniging is opgenomen. Dat
leidt tot een verwijzingen.
Behoud en bescherming van het Zaanse Erfgoed
Aanwijzingsbeleid
In de vergaderingen van Zaans Schoon is het aanwijzingsbeleid een doorlopend
thema.
Zo besprak het stichtingsbestuur in 2015:
-

-

Het pakhuisje (van Jan Pieter Woudt) bij de Zaandijkerkerk: zie daarvoor
het verslag van de vereniging;
De Houtloods in Hoogeveen, die naar Drenthe gaat, als VIP ruimte op de
renbaan in De Wolden;
Zaanweg 44: zie het jaarverslag van de vereniging’
Het Wevershuis in Krommenie, waarvóór een uitvaartcentrum wordt
gebouwd - zie ook het jaarverslag van de vereniging;
Boterton en Antiekboerderij: we laten het erbij, maar de gang van zaken is
incorrect.
Kalf 23-25: in de jaren ’80 al half gesloopt en nu verwaarloosd. Er zijn
gesprekken gaande met de nieuwe eigenaar. Wellicht is verplaatsing
mogelijk.
Westzijde 38, waar een aparte aanpak voor nodig is.
Hembrugterrein, inclusief Holland Route huis.

Zaanse Schans
De ontwikkeling op de Zaanse Schans was eveneens een terugkerend thema. Aan
de orde kwamen de overtredingen van de Monumentenwet en de bebording.
Voor het eerstgenoemde onderwerp wordt verwezen naar het jaarverslag van de
vereniging. De bebording betreft de uithangborden bij de afzonderlijke
commerciële panden. De stichting zaanse Schans heeft terecht een actie ingezet
om de wildgroei te beteugelen. Er zijn algemene richtlijnen vastgesteld en er is
een bedrijf in de arm genomen dat het proces begeleidt voor de uitvoering. De
Historische Commissie heeft vaak en uitvoerig met de ontwerper van de borden
gesproken, maar deze – die tevens de invloed van de bedrijven onderging – niet
kunnen overtuigen om de borden zo te maken dat de functie boven de
commerciële naam werd gesteld, zoals dat in het verleden ook het geval was.
Uiteindelijk heeft het stichtingsbestuur knopen doorgehakt, veelal in het voordeel
van de bedrijven. Een gemiste kans.
Overige acties
Zaans Schoon heeft een bredere rol dan alleen de bescherming van het erfgoed.
Haar taak is onder meer het bewaken van de landschappelijke,

stedenbouwkundige en culturele rijkdom en schoonheid van de Zaanstreek. In
dat kader kwam het fenomeen bootliften aan de orde. Aanleiding was de
aanvraag voor een aanlegvergunning voor een bootlift voor een plezierjacht bij
het Zaaneiland. Het doel van zo’n lift is om een boot enigszins uit het water op te
tillen en daarmee ongevoelig te maken voor golfslag en eventueel ook voor
aangroei op de wand. Vooral langs de Zaan is dat een begrijpelijke wens. Het
gevolg is echter dat de boot vrij hoog komt te liggen en daarmee het zicht op de
wal en vice versa kan gaan belemmeren. Bij meer dan incidentele toepassing
leidt dat tot verrommeling en kunnen stedenbouwkundige bezwaren ontstaan. De
stichting heeft in een bezwaarschrift van 28 augustus 2015 gepleit voor een
scherpere welstandstoetsing dan nu werd toegepast. Er is in 2015 nog geen
uitspraak gedaan.
Bestuursactiviteiten
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2015 driemaal vergaderd: op 11 februari, 26 augustius en 2
december 2015.
Frans Mars
Op bestuurlijk niveau is met de stichting Frans Mars gesproken. De statuten van
de laatstgenoemde stichting bevatten de verplichting om tostemming van Zaans
Schoon te vragen voor besluiten over verwerving, vervreemding, huur en
verhuur van onroerend goed en voor het uitlenen of verstrekken van gelden. In
het recente verleden is niet conform deze lijn gehandeld. Ook anderszins heeft de
stichting Frans Mars de relatie met Zaans Schoon onvoldoende vorm gegeven.
Het gesprek leidde nog niet tot de gewenste transparantie, maar er zijn wel
enkele werkafspraken gemaakt. In 2016 zullen die uitvoering moeten krijgen. Dat
houdt onder meer in dat een historisch overzicht wordt gemaakt van
eigendommen van de stichting en hun status.
Bezittingen van Zaans Schoon in het Zaans Museum
In het verleden zijn voorwerpen vanuit de private erfgoedorganisaties in
bruikleen gegeven aan het Zaans Museum. Niet altijd is duidelijk welke
organisatie rechthebbend is op de voorwerpen. De op te stellen lijst van Frans
Mars kan behulpzaam zijn.
MAAK.Zaanstad
De gemeente Zaanstad heeft een project gestart voor het ontwikkelen van een
agenda voor de toekomst van de gemeente. Samen met de vereniging heeft
Zaans Schoon in een brief aan de projectleider van MAAK.Zaanstad haar
opvattingen geformuleerd. Zie daarvoor het jaarverslag van de vereniging.
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 beschikt over een ANBI pagina. Deze wordt steeds aangevuld met
vastgestelde jaarverslagen en financiële overzichten.
Financiën

De jaarrekening 2015 …

Jaarrekening 2015
Balans per 31 december 2015
Activa

31-12-2014 (€)

Liquide middelen:

19.007

Nog te ontvangen rente
Totaal activa

31-12-2015 (€)

00.000

245

000

19.252

00.000

19.252

00.000

Passiva
Eigen vermogen

Totaal passiva

19.252

00.000

Winst- en Verliesrekening 2014
2014 (€)
BATEN
Rentebaten bank

245

Totaal baten

245

LASTEN
Totaal lasten
Resultaat

2015 (€)
000
000

100
195

Organisatie
Samenstelling bestuur
Het bestuur is eind 2015 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

90
155

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

