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1. Voorwoord 
 
De Zaanse Schans zet haar traditie voort. Na ruim 20 jaar wordt er een pand verplaatst van elders in 
de Zaanstreek naar de Zaanse Schans. De eer is aan het Wevershuis uit Assendelft dat sinds 2011 
gedemonteerd is en opgeslagen lag om weer opgebouwd te worden op de Zaanse Schans. Eind 2014 
is definitief groen licht gekomen om het monumentwaardige wevershuis te herbouwen. Stichting de 
Zaanse Schans en Stadsherstel Zaanstreek zorgen samen voor de realisatie van dit pand op de 
Zaanse Schans. Een mooie traditie die wellicht ook weer navolging krijgt.  
 
In 2014 heeft het behoud van het erfgoed nog meer aandacht gekregen. In het kader van het EFRO-
project “De Zaanse Schans als regionaal transferpunt voor toerisme” is gestart met de herinrichting 
van het entreegebied nabij het Schipperplein. De basis hiervoor is het beeld van de Zaanstreek anno 
1850. De Historische Commissie Zaanse Schans heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwe entree.  
 
Samen met de ondernemers, musea en molenaars op de Zaanse Schans is gewerkt aan het project 
“kwaliteit”. Daarbij wordt gekeken naar de gewenste uitstraling van panden, affichering en branchering 
met als doel de kwaliteit van het beeld op de Zaanse Schans en het toeristische product te 
verbeteren.  
 
Ook binnen de musea van de Zaanse Schans is het nodige gebeurd. In 2014 is het Zaans Museum 
volledig heringericht en heeft een spectaculaire metamorfose ondergaan. Het museum Zaanse Tijd 
heeft ook geïnvesteerd in haar uitstraling en heeft een slag gemaakt richting bezoeker van de Zaanse 
Schans. Tot slot zijn de plannen rondom het molenmuseum (Wereld van Windmolens) op de Zaanse 
Schans verder uitgewerkt.  
 
Het prachtige erfgoed van de Zaanse Schans heeft ook in 2014 weer vele bezoekers aangetrokken. 
Vanuit de hele wereld werd de Zaanse Schans bezocht, naar schatting bijna 1,6 miljoen. Met deze 
aantallen handhaaft de Zaanse Schans zich in de top van meest bezochte dagattracties in Nederland. 
Dit zorgt voor trots bij een ieder die hieraan bijgedragen heeft en voor erkenning van de kracht van de 
Zaanse Schans als cultuurhistorisch en toeristisch icoon. Maar het leidt ook tot een toenemende druk 
op de leefbaarheid op de Schans, voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Voor dit vraagstuk wil 
Stichting de Zaanse Schans samen met haar stakeholders zoeken naar een oplossing in de komende 
jaren, waarbij er aandacht is voor de (soms) tegengestelde belangen. Daarom is ook in 2014 goed 
gekeken naar de strategische doelstellingen zoals geformuleerd in de toekomstvisie (in) Balans op de 
Schans. Daarbij kijken we meer naar kwaliteit dan naar kwantiteit.   
 
De toenemende bezoekersaantallen zorgen ook voor druk op de facilitaire voorzieningen op de 
Zaanse Schans. De parkeerruimte bij de Zaanse Schans knelt regelmatig en samen met de gemeente 
Zaanstad willen we hiervoor een oplossing zoeken. In het kader van het EFRO-project hebben we 
verder gewerkt aan de informatievoorziening en de toiletvoorziening. Begin 2014 is het nieuwe 
entreepaviljoen, met daarin de informatiebalie, gerealiseerd. Ook is eind 2014 begonnen met de 
verbouw van de openbare toiletten bij de entree Schipperplein. Dit om de bezoeker van de toekomst 
nog beter van dienst te kunnen zijn.  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014. Wij wensen u veel leesplezier en danken langs deze weg iedereen 
die heeft bijgedragen aan dit succesvolle jaar van de Zaanse schans.  
 
Governance Code Cultuur 
 
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht. Deze code, 
feitelijk een aanwijzing opgesteld voor en door de culturele sector, geeft aanwijzingen voor 
goed bestuur en is gericht op de culturele sector. Stichting de Zaanse Schans heeft, hoewel 
zij officieel geen onderdeel uitmaakt van de culturele sector, onderdelen van deze code (de 
laatste versie dateert van 14 oktober 2013) geïmplementeerd. Daarbij gaat het om 
periodieke evaluaties, risico-analyse, omgang met tegenstrijdige belangen (in het 
stakeholderbestuur) en procedures rondom het opstellen van de jaarrekening.  
 
Bestuur Stichting de Zaanse Schans 
Juni 2015  
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2. Uniek Historisch Erfgoed 
 
De Zaanse Schans is ruim 50 jaar geleden gecreëerd als reservaat van oude Zaanse huizen en 
molens. Dit moest voorkomen dat deze panden gesloopt zouden worden en uiteindelijk uit het beeld 
van de Zaanstreek en de Zaankanters zouden verdwijnen. Het unieke rijke Zaanse historisch erfgoed 
moest behouden blijven. Stichting de Zaanse Schans ziet het als haar belangrijkste taak om dit 
erfgoed te beheren, bewaren en bewaken. Niet alleen om ook het nageslacht te leren over de rijke 
geschiedenis van de Zaanstreek, maar ook om de bezoekers van de Zaanse Schans een ultieme 
beleving te geven van hoe de Zaanstreek er voor de industriële revolutie uitgezien heeft. In het kader 
van het behoud van dit unieke stukje erfgoed hebben wij de onderstaande werkzaamheden 
uitgevoerd: 
 
 
Onderhoud openbare ruimte 
 
Stichting de Zaanse Schans is als eigenaar van de openbare ruimte verantwoordelijk voor beheer en 
onderhoud ervan. Hiervoor ontvangen wij een jaarlijkse vergoeding van de gemeente Zaanstad, 
gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. 
 

Naast het dagelijks beheer van het terrein, dat door medewerkers 
van Stichting de Zaanse Schans zelf wordt gedaan, is er een 
langdurige opdrachtrelatie met Baanstede voor het 
groenonderhoud. Ook voor het onderhoud van de siertuinen, het 
snoeien van bomen en het schouwen van de sloten zijn er 
meerjarige afspraken met dienstverleners. Zo is het dagelijks 
beheer in handen van partijen die zeer bekend zijn met de Zaanse 
Schans en haar historische kwaliteit.  
 

Inzake het onderhoud van het openbare gebied is er in 2014 relatief weinig groot onderhoud 
gepleegd. Dit heeft alles te maken met de herinrichting van beide entreegebieden die in het kader van 
het EFRO-project zijn uitgevoerd. In 2013 is de entree Kalverringdijk/Kralentuin opgeleverd en eind 
2014 is gestart met de herinrichting van het entreegebied Schipperplein e.o., waarover later meer. 
Derhalve was onderhoud niet aan de orde.  
 
Wel zijn er in de openbare ruimte de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  

- De grote steiger bij ’t Glop is aangepakt. Onder meer zijn nieuwe meerpalen geplaatst.  
- Over het gehele terrein is de bestrating op punten hersteld, onder meer vanwege spoelgaten 

en verzakkingen. 
- Herstel van het voetpad aan de Noordzijde van het Zaans Museum.  
- Realisatie van een nieuwe rijwielstalling op het parkeerterrein. 
- Onderhoud aan diverse bruggen bij de Kwakels.  
- Rioolherstel nabij De Kraai.  
- Onderhoud aan het hekwerk nabij het Zeilenmakerspad. 
- Realisatie van het pikhok nabij de Kuiperij. 

 
 
Onderhoud panden 

 
Ten aanzien van het onderhoud van de panden die in bezit zijn 
van Stichting de Zaanse Schans (de meeste panden zijn in bezit 
van Stadsherstel Zaanstreek) is in 2014 met name groot 
onderhoud gepleegd aan schuur De Haal, onderdeel van de 
Catharinahoeve. Onder meer is houtrotherstel uitgevoerd, 
alsmede een grote schilderbeurt. 
 
Verder is relatief klein onderhoud gepleegd aan de volgende 
panden:  

- Kraaienpad 4: Vissershuisje: schilderwerk en vervangen 
twee kozijnen.  

- Kalverringdijk 25: completeren installaties en vaste trap.  
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De overige panden die in bezit zijn van Stichting de Zaanse Schans zijn in 2014 niet aangepakt. Aan 
deze panden is in 2012 en 2013 grootschalig onderhoud gepleegd en deze zijn in de komende jaren 
weer aan de beurt.  
 
Stichting de Zaanse Schans heeft in 2014 besloten het pand van het Zaans Museum en de grond 
onder het museum en het Verkadepaviljoen onder voorwaarden te gaan afsplitsen, zodat het op 
termijn in bezit kan komen van het Zaans Museum. Dit besluit wordt in 2015 verder uitgewerkt en 
geëffectueerd. Stichting Zaans Museum gebruikt het pand al sinds de opening en is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van het pand en alle bijkomende kosten.  
 
 
Overige panden op de Zaanse Schans 
  
Stichting de Zaanse Schans is met Stadsherstel Zaanstreek in gesprek over de exploitatie van de 
woonpanden op de Zaanse Schans die in 2009 door Stadsherstel Zaanstreek zijn gekocht van 
Stichting de Zaanse Schans. Stadsherstel heeft moeite de exploitatie rond te krijgen en 
onderhoudsbudgetten staan onder druk. Stichting de Zaanse Schans en Stadsherstel Zaanstreek 
werken momenteel aan een oplossing hiervoor. Daarbij denken partijen ook aan de mogelijkheid dat 
de Stichting een belang neemt in Stadsherstel Zaanstreek. Stichting de Zaanse Schans heeft in haar 
jaarrekening 2014 een bedrag van € 50.000,- gereserveerd voor ondersteuning van Stadsherstel 
Zaanstreek, zoals dit eerder in 2011 en 2012 is gedaan.  
 
Ten aanzien van de panden in handen van particulieren, waarbij een erfpachtovereenkomst geldt, 
houdt Stichting de Zaanse Schans voor wat betreft het onderhoud de vinger aan de pols.  
 
 
Historische Commissie 
 
De Historische Commissie is een adviescommissie die is ingesteld, mede op verzoek van de 
Gemeenteraad van Zaanstad, om het bestuur van Stichting de Zaanse Schans gevraagd en 
ongevraagd te adviseren over alle vragen die betrekking hebben op de historische kwaliteit van de 
Zaanse Schans. De Historische Commissie is officieel ingesteld in 2012. De voorzitter, de heer W. 
Busch, heeft in 2014 zijn functie opgegeven vanwege drukke werkzaamheden elders. De Historische 
Commissie bestaat per 31 december 2014 uit de volgende personen:  

- Sonja Valk-Babaubun, voorzitter; 
- Matthijs Ero, vice-voorzitter; 
- Hester Wandel; 
- Piet Koster; 
- Martin Schaap; 
- Jan-Piet Bloem; 
- Pier van Leeuwen. 

De adviseur Historie, bouwen en beheer voert het secretariaat van de Historische Commissie. 
 
In 2014 heeft de Historische Commissie 11 keer vergaderd. Daarbij hebben ze zich gebogen over de 
volgende onderwerpen:  

- De bouw van het Wevershuis uit Assendelft. De Historische Commissie heeft met de architect 
en Stadsherstel Zaanstreek gediscussieerd over de herbouw van het wevershuis en de 
historische authenticiteit. De Historische Commissie heeft geadviseerd over de wijze van 
herbouwen van bouwdelen van het pand. Verder heeft men advies gegeven over de 
positionering, de fundering, waterput, kozijnen en de isolatie. Naar aanleiding van deze 
adviesvraag heeft de Historische Commissie zich gebogen over het vraagstuk “herbouw naar 
periode (bouwjaar?/interessante periode?)”.  

- De herinrichting van het entreegebied Schipperplein. De Historische Commissie heeft actief 
geparticipeerd in het ontwerp van het nieuwe entreegebied.  

- Het ontwerp van de speeldernis bij de Kuiperij. Hiervoor loopt thans nog een 
vergunningaanvraag bij de gemeente Zaanstad.  

- De realisatie van een torenuurwerk bij de entree Kalverringdijk, in samenwerking met het 
Museum Zaanse Tijd.  
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- In het kader van het project kwaliteit (zie hieronder) heeft de Historische Commissie zich 
gebogen over de affichering en uitstraling van de panden.  

- Uitbreiding van molen de Windhond met een schuurtje.  
- Verbouwing van het uiterlijk van pakhuis de Lelie.  
- Bebording en bewegwijzering op de Zaanse Schans.  
- Diverse kleinere adviezen zoals het beschilderen van het wagenschot van het Jagershuis, 

prieel, verbouw toiletgroep Bezem, detailleren bliksembeveiliging, aansluiting Kalverringdijk op 
fietspad bij Huisman. 

 
De vergaderingen van de Historische Commissie werden in 2014 in sommige gevallen ook  
bijgewoond door ‘’gasten’’.  
 
 
Project kwaliteit 
 
In april 2013 heeft het bestuur van Stichting de Zaanse Schans besloten tot het opzetten van het 
project kwaliteit. Aanleiding van het project was het groeiende aantal niet passende reclame-uitingen 
op, aan en rond de panden waar commerciële activiteiten plaatsvinden. Tegelijk is geconstateerd dat 
ook ten aanzien van branchering de huidige situatie niet altijd gelijk liep met de individuele afspraken 
met ondernemers. Doel van het project kwaliteit is het bewaken van de kwaliteit en beleving van de 
Zaanse Schans.  
 
In 2014 heeft het bestuur de regels met betrekking tot affichering, uitstraling en branchering 
vastgelegd. Stichting de Zaanse Schans heeft een subsidieregeling gemaakt ter ondersteuning van de 
aanpassingen die ondernemers doen in hun affichering en uitstraling van hun pand. In 2014 is Ellen 
Borgmeijer aangesteld als projectleider van het project kwaliteit. Zij heeft met alle ondernemers 
individuele gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over affichering en branchering. Ook zijn er 
voor diverse ondernemers al nieuwe afficheringsontwerpen gemaakt. Dit proces wordt in 2015 
afgerond. Iedere ondernemer heeft inmiddels een vaststellingsovereenkomst ontvangen waarin de 
afspraken rondom affichering en branchering zijn vastgelegd.  
 
 
EFRO-project 
 
In het kader van het project “De Zaanse Schans als regionaal transferpunt voor toerisme”, ook wel 
EFRO-project genoemd, zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  

1. Het nieuwe entreepaviljoen is gerealiseerd en is 
gesitueerd aan het Zaans Museum. In het 
entreepaviljoen staan twee interactieve schermen die de 
bezoeker wegwijs maken over de Zaanse Schans. 
Daarnaast kunnen bezoekers bij de informatiebalie 
terecht voor vragen over de Zaanse Schans en het 
Zaans Museum.  

2. De werkzaamheden rondom het  entreegebied 
Schipperplein en omgeving zijn in oktober 2014 gestart. 
Begin 2014 werd de vergunning voor de realisatie van het entreegebied definitief en zijn de 
voorbereidende werkzaamheden gestart. Via een meervoudige onderhandse aanbesteding is 
het werk gegund aan Floris Infra te Wormerveer.  

3. De werkzaamheden rondom de verbouwing van de openbare toiletvoorziening in gebouw De 
Bezem zijn voorbereid en de aannemer heeft eind 2014 opdracht gekregen voor de verbouw. 
Begin 2015 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. 

4. Het bebordingsplan voor de Zaanse Schans is goedgekeurd en de nieuwe borden zijn begin 
2015 geplaatst.  

5. Onder leiding van de Marketingcommissie is het Strategisch Marketingplan geschreven. Het 
bestuur van Stichting de Zaanse Schans heeft op 9 december 2014 het plan inhoudelijk 
goedgekeurd. In 2015 wordt een definitief besluit verwacht over personele inzet en budgetten.  

 
Het EFRO-project kent een looptijd van medio 2009 tot en met 31 december 2015 en heeft een 
totaalbudget van € 4.079.680,-.  
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3. Toeristische trekpleister van formaat 
 
Bezoekersaantallen 
 
De Zaanse Schans is al jarenlang een van de toeristische iconen van Nederland. In 2013 is een 
uitgebreid onderzoek gedaan naar het bezoek op de Zaanse Schans door bureau Strabo. Hierdoor is 
inzicht verkregen in het aantal bezoeken. Daaruit werd duidelijk dat de Zaanse Schans een toppositie 
heeft in de ranglijst van Nederlandse dagattracties.  
 
In 2014 is het aantal bezoeken naar de Zaanse Schans gestegen naar 1.573.724. Dit is ten opzichte 
van 2013 een stijging van 6,4%.  
 
Augustus was wederom de drukste maand qua bezoek, gevolgd door juli, april en mei. In april 
parkeerden de meeste touringcars op de Zaanse Schans. Januari en februari waren qua bezoek de 
minst drukke maanden. In de onderstaande figuur is het bezoek per maand aangegeven voor 2013 en 
2014.  
 

 
 
 
 
Toenemende bezoekersaantallen 
 
De toenemende bezoekersaantallen op de Zaanse Schans hebben geleid tot een discussie over de 
drukte op de Zaanse Schans. Het Schans Bewoners Belang heeft hierbij in eerste instantie aan de bel 
getrokken over de toenemende drukte en de druk op de leefbaarheid. Stichting de Zaanse Schans 
heeft in het najaar van 2014 een eerste bijeenkomst gehouden over de “drukte” op de Zaanse Schans 
en heeft op basis van deze bijeenkomst begin 2015 een voorstel gedaan voor maatregelen hoe met 
de toenemende bezoekersaantallen om te gaan. Deze maatregelen worden verder uitgewerkt. 
Overigens is de toenemende drukte ook waarneembaar in verschillende Europese steden (Venetië, 
Amsterdam, Barcelona), waarbij we constateren dat een goed managementmodel dat zowel het 
belang van het toerisme als dat van de bewoners dient nog niet is uitgevonden. 
 
 
Marketing en PR 
 
Op het vlak van Marketing en PR heeft Stichting de Zaanse Schans haar centrale rol meer ingevuld. In 
2014 is het Strategisch Marketingplan opgesteld. Het bestuur van de Stichting heeft het plan 
inhoudelijk goedgekeurd en in 2015 wordt samen met de stakeholders verder ingevuld. Er is in 2014 
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extra tijdelijke capaciteit ingehuurd, vooruitlopend op een structurele invulling van de functie van een  
strategisch marketeer bij Stichting de Zaanse Schans.  
 
Op het vlak van PR en Marketing hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:  

- Er is geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de lijn 
391, de zogenaamde Industrial Heritage Line. Deze 
busverbinding loopt van Amsterdam Centraal 
Station naar de Zaanse Schans. Samen met 
Connexxion, Amsterdam Marketing en de 
ondernemers op de Zaanse Schans is een folder 
gemaakt die bezoekers meer informatie geeft over 
de buslijn en de Zaanse Schans. Deze actie heeft 
tot 93% meer reizigers opgeleverd op deze buslijn 
en geldt als een voorbeeld hoe door slim samen te 
werken snel een specifieke doelgroep aangetrokken 
kan worden.  

- Het partnerschap met Amsterdam Marketing is verder verstevigd. Onder meer heeft de 
Zaanse Schans een plaats in de adviesraad toerisme van Amsterdam Marketing. Ook heeft 
de Zaanse Schans als gastheer opgetreden voor de lancering van de “Old Holland” 
Campagne van Amsterdam Marketing.  

- De Zaanse Schans is prominent onderdeel van de nieuwe marketingcampagne “Old Holland” 
van Amsterdam Marketing. Deze campagne richt zich op het bezoek van toeristen aan de 
Metropoolregio, als onderdeel van het prijswinnende project “Amsterdam Bezoeken Holland 
Zien”. Het erfgoed van de Zaanse Schans valt onder de typering “Old Holland”, andere 
attracties daarbinnen zijn de Zuiderzeedorpen, het Zuiderzeemuseum, de Beemster en 
Alkmaar.  

- De relatie met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) / Holland 
Marketing is verstevigd. Onder meer is Stichting de Zaanse Schans betrokken bij het nieuwe 
initiatief van NBTC in het kader van Travel Trade.  

- Er is een nieuwe wervingsfolder gedrukt, voorlopig alleen in het Nederlands en Engels. Voor 
de toekomst wordt deze in meerdere talen gedrukt.  

- Het Historisch Straattheater heeft weer opgetreden op de Zaanse Schans, al waren de 
weersomstandigheden tijdens de optredens niet altijd voortreffelijk. Onder leiding van de 
Theatermijn hebben zo’n 25 vrijwilligers vier keer opgetreden. Zij hebben onder meer een 
Zaanse bruiloft uitgebeeld.   

- Free publicity werd gegenereerd door diverse binnen- en buitenlandse persbezoeken, film- en 
foto opnamen voor onder meer reis- en cultuurprogramma’s. Zij kwamen veelal via 
Amsterdam Marketing en Holland Marketing bij de Zaanse Schans terecht.  

- De Zaanse Schans is diverse malen decor geweest voor commerciële opnamen voor TV- 
programma’s en radio- & tv-commercials.  

- De Laatste Loodjes wandelden hun 5de Kalverpolder Wandeltocht via het Schanszichtpad 
over de Zaanse Schans. 

- Diverse rondreizende (inter-)nationale muziek- en dansgezelschappen vroegen een gratis 
optreden aan op de Zaanse Schans. Men gaf gemiddeld een optreden van één uur op het 
Schipperplein en bezocht daarna op eigen gelegenheid 
de Zaanse Schans. 

- Voor de medewerkers van (ondernemingen op) de 
Zaanse Schans werd een kick-off meeting in maart 
georganiseerd met een Gastvrijheidstraining. Deze 
training vond plaats in het Zaans Museum en na een 
rondleiding over de Zaanse Schans eindigde het 
gezelschap voor een netwerkborrel in de 
Catharinahoeve.  

- Voor de reisindustrie werd voor de tweede keer een 
nieuw netwerkevenement georganiseerd, namelijk de 
‘’Get Together borrel’’. De bijeenkomst werd 
georganiseerd door de Ondernemersvereniging Zaanse Schans (OVZS) in samenwerking met 
Stichting de Zaanse Schans en vond plaats in verfmolen De Kat.  
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- Voor de directe relaties van Stichting de Zaanse Schans werd voor de derde keer een 
najaarsborrel georganiseerd. De borrel werd door ruim 100 personen bijgewoond. Tijdens de 
borrel zijn de plannen rondom het wevershuis Assendelft gelanceerd.  

- Er zijn twee externe nieuwsbrieven verstuurd. Vanaf 2014 zijn deze nieuwsbrieven digitaal 
verstuurd via het programma Mailchimp.  

- Gemiddeld elke 2/3 weken is een Nieuwsupdate naar alle partijen op de Zaanse Schans 
verstuurd.  
 

 
Evenementen 
 
In 2014 zijn ook weer de traditionele evenementen georganiseerd.  
 
De volgende evenementen vonden plaats in 2014:  

 
- 25 mei  Zaanse Kinderboekenmarkt georganiseerd 

  door Stichting Oeverloos.  
- 9 juni  PinksterZaan 2014, georganiseerd door 

  Stichting PinksterZaan  
- 16 augustus Folkloredag, georganiseerd door de  

  Ondernemersvereniging Zaanse Schans 
  (OVZS) in Samenwerking met Stichting de 
  Zaanse Schans. 

- 12 oktober Zaanse Schans Loop, georganiseerd door AV 
  Zaanland.  

- 25 oktober Nacht van de Nacht, georganiseerd door 
  Stichting de Zaanse Schans in   
  samenwerking met Stichting Natuur- en 
  Milieueducatie,  Ondernemersvereniging Zaanse Schans, Schans  
  Bewonersbelang en Stichting Kalverpolder. 

- 1 december Sinterklaasmiddag Zaanse Schans, georganiseerd door Stichting de Zaanse 
  Schans in samenwerking met het Zaans Museum. 

 
 
Beurzen en promotie 
 
Stichting de Zaanse Schans heeft in 2014 als standhouder deelgenomen aan twee evenementen, 
namelijk de Uitmarkt en de 50+ beurs. Stichting de Zaanse Schans deed dit in samenwerking met 
diverse Zaanse partijen en trad op als coördinator. Stichting de Zaanse Schans zorgde voor 
vrijwilligers, de standinrichting en de contacten met de organisatoren. De gemeente Zaanstad en 
Stichting Marketing Zaanstreek steunden deze activiteiten. 
 
Daarnaast hebben ook individuele ondernemers via hun beursdeelname en contacten de Zaanse 
Schans gepromoot. Henri Willig Kaas / de Catharinahoeve heeft bijvoorbeeld geparticipeerd in 
verschillende buitenlandse beurzen. Ook heeft de Catharinahoeve geparticipeerd in een missie naar 
Indonesië, een relatief nieuwe markt. Dit stond onder leiding van de NBTC.  
 
Tot slot heeft de Tinkoepel meegedaan aan de "International Folk Crafts & Cultural Products Expo 
2013" in China. De Tinkoepel heeft daar de eerste prijs gewonnen en heeft daarmee haar ambacht en 
de Zaanse Schans op de kaart gezet.  
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Marketingcommissie 

 
De Marketingcommissie, geïnstalleerd op 26 maart 2013, adviseert het bestuur gevraagd en 
ongevraagd over de marketingstrategie en –activiteiten van (Stichting) de Zaanse Schans. De 
Marketingcommissie bestaat uit experts die geen directe belangen hebben op de Zaanse Schans, 
namelijk de volgende personen (per 31 december):  

- Karel Philippens, voorzitter: voormalig manager Amsterdam Marketing; 
- Joke Bosch, vice-voorzitter: zelfstandig adviseur, Reinwardt Academie en Nederlansde 

Museumvereniging; 
- Peter Stam: directeur MEM, Hogeschool InHolland; 
- Lex Kruijver: eigenaar bureau Respons en BV De Nieuwe Aanpak.  

De directie van Stichting de Zaanse Schans voert het secretariaat van de Marketingcommissie.  
 
De Marketingcommissie heeft in totaal vier keer vergaderd. De Marketingcommissie heeft zich daarbij 
met name gericht op advisering rondom het Strategisch Marketingplan 2020. Daarnaast heeft de 
Marketingcommissie zich ook gebogen over specifieke producten. In de vergadering van juli 2014 is 
het Museum Zaanse Tijd te gast geweest en de Marketingcommissie heeft het museum geadviseerd 
over hun toekomstplannen. 
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4. Financiën 
 
De jaarrekening 2014 geeft een beeld van de financiën van Stichting de Zaanse Schans over 2014. 
Hieronder volgt een verkorte presentatie van de balans en winst&verliesrekening over 2014 en de 
begroting 2015.  
 
Balans 

Balans Stichting de Zaanse Schans per 31 december 2014 

    Activa   Passiva   

Vaste activa   Eigen vermogen   

Materiële vaste activa 1.331.006 Stichtingsvermogen 1.576.668 

Vlottende activa   Meerjaren onderhoudsvoorziening 529.857 

Vorderingen 186.107 Langlopende schulden 453.780 

Liquide middelen 1.657.616 Kortlopende schulden 614.424 

Totaal 3.174.729 Totaal 3.174.729 
 
De balans van Stichting de Zaanse Schans is solide. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit is van 
voldoende niveau. Beiden zijn in 2014 zelfs verbeterd. Een deel van het Eigen Vermogen wordt 
overigens wel aangewend voor uitgaven binnen het EFRO-project, hiervoor is een 
bestemmingsreserve gecreëerd. Met name de liquiditeitspositie zal door uitvoering van het EFRO-
project verminderen, maar door de stijgende inkomsten uit de exploitatie (met name parkeren) is de 
vermindering relatief gering. Stichting de Zaanse Schans heeft binnen haar vermogen een voorziening 
gecreëerd voor het meerjarig onderhoud, zowel voor de panden als ook de openbare ruimte.  
 
 
Winst- en verliesrekening 
 

Staat van baten en lasten 2014 

  Baten   

Netto inkomsten  882.643 

Overige bedrijfsopbrengsten 217.060 

Totaal baten 1.099.703 

    

Lasten   

Lonen en salarissen 359.290 

Afschrijvingen 24.797 

Overige bedrijfskosten 809.117 

Totaal bedrijfslasten 1.193.204 

Bedrijfsresultaat -93.501 

Financiële baten en lasten 9.529 

Netto resultaat -83.972 
 
 
Het resultaat over 2014 is negatief, dat wordt vooral veroorzaakt door de uitgaven binnen het EFRO-
project. Daarnaast is ook een relatief hoge dotatie gedaan aan de meerjarenonderhoudsvoorziening. 
Bovendien is in de jaarrekening rekening gehouden met een bijdrage voor Stadsherstel Zaanstreek 
van € 50.000,-. De inkomsten uit de exploitatie zijn verder gestegen. Met name de inkomsten uit het 
parkeren zijn fors gestegen (19%). Ook de inkomsten uit huren en pachten zijn gestegen met 15%. In 
2014 heeft Stichting de Zaanse Schans wederom een bijdrage ontvangen van de gemeente Zaanstad 
voor het onderhoud van het openbare gebied.  
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Begroting 2015 
 

Begroting 2015 (inclusief EFRO) 

  Baten   

Netto inkomsten  1.157.279 

Overige bedrijfsopbrengsten 138.200 

Totaal baten 1.295.479 

    

Lasten   

Loonkosten 482.000 

Afschrijvingen 74.950 

Overige bedrijfskosten 723.243 

Totaal bedrijfslasten 1.280.193 

Bedrijfsresultaat 15.286 

Financiële baten en lasten 16.000 

Netto resultaat 31.286 
 
De begroting 2015 laat een positief beeld zien over de financiën van Stichting de Zaanse Schans. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de kosten zullen stijgen. Het bestuur van Stichting de Zaanse 
Schans heeft deze begroting vastgesteld met de opmerking dat zij in de loop van 2015 zal besluiten 
over bestedingsdoelen inzake marketing en behoud van het erfgoed. Dit laatste heeft betrekking op 
met name de ondersteuning van Stadsherstel Zaanstreek, maar mogelijk ook inzake het toekomstig 
onderhoud van de Zaanse Schans. De inkomsten stijgen verder door de tariefsverhoging inzake het 
parkeren. Daarnaast voert Stichting de Zaanse Schans per 1 januari 2015 ook het toiletbeheer. 
Hiermee stijgen zowel de inkomsten als de kosten, de exploitatie is begroot op break-even.    
 
De hierboven gepresenteerde begroting is overigens inclusief de uitgaven binnen het EFRO-project. 
Deze kosten (voor de herinrichting van het entreegebied Schipperplein, de verbouw van de 
toiletvoorziening en de realisatie van het Wevershuis) zorgen uiteindelijk voor het licht positieve 
resultaat.  
 
Ten aanzien van het meerjarenperspectief kan opgemerkt worden dat de positie van Stichting de 
Zaanse Schans solide is. Daarbij moet worden aangetekend dat zoals hierboven aangegeven is de 
uitgaven nog wel zullen stijgen. Met name de kosten voor het onderhoud van de panden van 
Stadsherstel blijft een aandachtspunt in de meerjarenbegroting.  
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5. Organisatie 
 
Bestuur 
 
Stichting de Zaanse Schans kent vanaf het najaar van 2010 een bestuur waarin, naast drie 
onafhankelijke leden, de stakeholders van de Zaanse Schans een belangrijke stem hebben. De 
stakeholders zijn:  
1. Vereniging de Zaansche Molen;  
2. Stichting Zaans Museum;  
3. Ondernemersvereniging Zaanse Schans;  
4. Stadsherstel Zaanstreek N.V. 
 
Het bestuur van Stichting de Zaanse Schans bestaat per 31 december 2014 uit de volgende leden:  

- Maarten Voster – voorzitter – lid van het Dagelijks Bestuur, onafhankelijk lid; 
- Ko Kraakman – secretaris, afgevaardigde van de Ondernemersvereniging Zaanse Schans – 

lid van het Dagelijks Bestuur;  
- Hans Gerson – penningmeester – lid van het Dagelijks Bestuur, onafhankelijk lid; 
- Piet Middelhoven – afgevaardigde van Stichting Zaans Museum;  
- André Drost – afgevaardigde van Vereniging de Zaansche Molen;  
- Jaap Hulscher – afgevaardigde van Stadsherstel Zaanstreek N.V.; 
- Sandra Chedi – onafhankelijk lid van het bestuur. 

 
Het Algemeen Bestuur heeft zeven keer vergaderd in 2014. 
Daarnaast heeft het bestuur in september 2014 haar eigen 
functioneren geëvalueerd. Daarbij is ook gekeken naar het 
bestuursmodel. Conclusie is dat dit model de voorkeur geniet 
boven andere vormen van bestuur op de Zaanse Schans.  
 
Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) 
bereid de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en 
bewaakt de uitvoering (die primair de verantwoordelijkheid is 
van de directie).  
 
Het bestuur heeft in 2014 bijzondere aandacht gehad voor de volgende onderwerpen:  

- Project kwaliteit zoals eerder besproken.  
- Het Strategisch Marketingplan.  
- De realisatie van het wevershuis uit Assendelft.  
- Registratie van de unieke merknaam “Zaanse Schans”.  
- De wijziging van het EFRO-project naar aanleiding van het wevershuis Assendelft. 
- De situatie bij Stadsherstel Zaanstreek en de exploitatie van de woonpanden.  
- De splitsing van de stichting en overdracht van het pand Zaans Museum.  
- Besluit exploitatie van de toiletten in eigen beheer.  
- Implementatie van de Governance Code.  
- Wijziging parkeertarieven en organisatie parkeren leveranciers. 

 
Daarnaast zijn lopende (met name ondernemers-) zaken besproken alsmede vaste agendapunten als 
de financiën / jaarrekening en begroting.  
 
Alle werkzaamheden voor het bestuur en de historische- en marketingcommissie worden vrijwillig door 
betreffende leden verricht.  
 
 
Externe relaties en adviescommissies 
 
Stichting de Zaanse Schans heeft met diverse organisaties uit de Zaanstreek banden. De historische 
verenigingen zijn een belangrijke inspiratie- en kennisbron voor de stichting. Met de Historische 
Commissie van de Zaanse Schans zijn de historische verenigingen een belangrijk adviesorgaan van 
onze stichting. Met de plannen rondom het Jacob Visterrein werk(t)en we nauw samen met de 
historische verenigingen in stichting De Oude Wolf. Ook steunt Stichting de Zaanse Schans de 
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plannen rondom de Zaanse Houtacademie. Onder meer wordt de adviseur Historie, Bouwen en 
Beheer ingeschakeld als professionele ondersteuning voor de Zaanse Houtacademie.  
 
Via de Marketingcommissie is de relatie met relevante marketingpartijen aangehaald. Met name gaat 
het hier om Amsterdam Marketing en Holland Marketing (NBTC). Ook met partijen als de Keukenhof, 
het Rijksmuseum en het Zuiderzeemuseum zijn de banden aangehaald. Met de Stichting Marketing 
Zaanstreek wordt, waar relevant, samengewerkt.    
 
In 2014 heeft Stichting de Zaanse Schans één keer vergaderd met het Schans Bewoners Belang. Het 
bewonersbelang heeft daarna het structurele overleg opgezegd. Stichting de Zaanse Schans staat 
open voor een voortzetting van het overleg indien het bewonersbelang dit wenst.  
 
De samenwerking tussen Stichting de Zaanse Schans en Stichting Zaans Museum op het vlak van de 
publieksfunctie is gecontinueerd.  
 
Directeur en voorzitter overlegden periodiek met een afvaardiging van de gemeente Zaanstad om 
elkaar tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Daarnaast zijn enkele 
malen leden van het College van B&W aanwezig geweest bij bestuursvergaderingen.  
 
 
Bureau 
 
Het bureau van Stichting de Zaanse Schans is relatief klein. Naast parkeerbeheer (3,5 fte) bestaat het 
bureau uit een directeur (0,6 fte), een directiesecretaresse / HRM (0,8 fte), een hoofd facilitaire dienst 
(0,5 fte), een adviseur Historie, bouwen en beheer (1 fte), een medewerkster PR en Marketing (0,6 fte) 
en een administrateur (0,2 fte). Op het vlak van PR en Marketing is in 2014 extra capaciteit 

ingeschakeld. Ook voor het EFRO-project 
en het project kwaliteit is een projectleider 
ingehuurd. Naast het bureau organiseert 
Stichting de Zaanse Schans het parkeer- 
en terreinbeheer. Het parkeerteam is deels 
in dienst van Stichting de Zaanse Schans 
en wordt gedeeltelijk via uitzendbureaus 
ingeschakeld.  
 
Vanaf 2015 voert Stichting de Zaanse 
Schans ook het toiletbeheer uit. Hiermee 
wordt het bureau verder vergroot. Het 
toiletbeheer wordt aangestuurd door het 
Hoofd Facilitaire Dienst.  
 

In 2014 waren gedurende zes maanden twee stagiaires aanwezig die hun afstudeeronderzoek via 
Hogeschool InHolland hebben uitgevoerd. Daarnaast is vanaf het najaar een afstudeerde via Tio 
actief die onderzoek doet naar het evenement “Nacht van de Nacht”.  
 
Daarnaast hebben we enkele vaste vrijwilligers die ons helpen met de organisatie van evenementen 
en met bemensing van beurzen. Ook zijn er twee vrijwillige molenaars verbonden aan Stichting de 
Zaanse Schans voor de molens “De Windhond” en “De Hadel”.  
 
De directie werd ingevuld door de heer P.J.H. van Steenbergen.  
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6. Tot slot 
 
Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur van Stichting de Zaanse 
Schans, de heer P.J.H. van Steenbergen en is vastgesteld door het bestuur van de stichting.  
 
 
Zaandam, 4 juni 2015 
 
 
 


