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1. Voorwoord
Stichting de Zaanse Schans heeft als doel het in standhouden van een typisch Zaanse woon- en werkbuurt
anno 1850 waar bezoekers en bewoners met plezier verblijven. Het jaar 2019 was een zeer enerverend jaar
voor de Stichting. Het aantal bezoekers nam verder toe tot boven 2,5 miljoen (Strabo-rapport 2019). De
drukte op het terrein, voor de bewoners en de omgeving van de Zaanse Schans leidde tot soms ongewenste
situaties, waardoor de kwaliteit van het bezoek van de Zaanse Schans op piekmomenten in het geding
kwam.
Nog onwetend van de Corona-virus, die de wereld sinds begin 2020 in zijn greep houdt, werden tevens
maatregelen voorbereid en in gang gezet om de drukte op de Schans te reguleren en de druk op de Schans
en de directe omgeving te verminderen.
In 2019 heeft Stichting ZS, in samenwerking met de gemeente Zaanstad het traject van uitwerking van de
Ontwikkelstrategie voortgezet. Na een bij meerderheid positief besluit van het Stichtingsbestuur op de
concept-ontwikkelstrategie en een daaropvolgend besluit van het College van B&W besloot de
gemeenteraad van Zaanstad om nog geen positieve zienswijze te geven en werd op voordracht van het
College besloten om de heer Johan Remkes te vragen om te bemiddelen over de ontstane impasse tussen
betrokken partijen op en rond de Zaanse Schans. Dit leidde tot het advies van de heer Remkes van 6 mei
2019 op basis waarvan de Ontwikkelstrategie is aangepast en, na consultatie van de betrokken
stakeholders, is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van Stichting de Zaanse Schans.
In 2019 is eveneens ingezet op het aanpassen van het Bestuursmodel van Stichting de Zaanse Schans. Naar
aanleiding van het advies van de heer Remkes is professor Goos Minderman gevraagd om te adviseren over
een nieuw bestuursmodel. Minderman heeft op 20 december 2019 zijn advies getiteld Advies
samenwerking en besluitvorming Zaanse Schans aan het Stichtingsbestuur aangeboden.
In 2019 heeft de Stichting ingezet op verder wegwerken van achterstallig onderhoud aan de panden en het
aanpakken van de openbare ruimte. Tevens is de planvorming voor het bouwen van een vermaning op de
Zaanse Schans voortgezet. Daarbij zijn grote stappen gezet bij de vormgeving en invulling van het plan.
Tot ons grote verdriet is op 28 december 2019 Maarten Voster, oud-voorzitter van Stichting de Zaanse
Schans en een van de initiators van het project Zonnewijzer, waar de bouw van een vermaning onderdeel
van uitmaakt, overleden. Wij zijn Maarten veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet voor de Zaanse
Schans en het erfgoed van de Zaanstreek en zullen hem erg missen.
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Ondertussen, op het moment van het schrijven van dit jaarverslag, is de wereld in de greep van het Coronavirus, of Covid-19. Vanaf medio maart 2020 hebben vrijwel alle musea, erfgoedlocaties, winkels en horecaondernemingen op de Zaanse Schans gedurende een periode van ruim 2 maanden de deuren gesloten. Ook
Stichting de Zaanse Schans heeft in deze periode parkeerterrein en toiletten gesloten. Het woonwerkbuurtje bleef natuurlijk bereikbaar, maar werd in deze periode een stilteplek met een sporadische
wandelaar met hond, fietser en natuurlijk de aanwezige bewoners. Stapsgewijs zijn de verschillende
locaties en functies weer geopend, maar deze periode van extreme stilte volgend op de grote, soms te grote
drukte van 2019, biedt ruimte tot bezinning op rol en functie en waarde van het erfgoedgebied aan de Zaan.
De waarde van het erfgoed en de taak van de Stichting om dit erfgoed te beheren, behouden, onderhouden
en waar mogelijk uitbreiden en het verhaal van de historie te delen met het publiek is nu mogelijk nog
pregnanter in beeld gekomen en maakt ons schatplichtig, jegens de oorspronkelijke initiators van het
erfgoeddorp, de Zaankanters en de bezoekers van het prachtige erfgoeddorp.

Bestuur Stichting de Zaanse Schans augustus 2020
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2. Uniek Historisch Erfgoed
De Zaanse Schans is, op initiatief van Stichting Zaans Schoon, na de Tweede Wereldoorlog 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 historische erfgoed moest behouden blijven, niet alleen om 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 erfgoed hebben wij de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd.
Eigendom van de panden Zaanse Schans Vastgoed NV
In 2017 heeft Stichting de Zaanse Schans 23 voornamelijk woonpanden weer in het bezit gekregen en
werden deze ondergebracht in Zaanse Schans Vastgoed N.V.. In 2019 zijn verdere stappen gezet bij het
wegwerken van het achterstallig onderhoud en continuering van regulier onderhoud. Als enig
aandeelhouder van de NV is de Stichting op de hoogte gehouden van de verschillende werkzaamheden en
activiteiten binnen de Zaanse Schans Vastgoed NV.
De Raad van Commissarissen van Zaanse Schans Vastgoed NV wordt gevormd door twee bestuursleden van
Stichting de Zaanse Schans: Sandra Chedi en Hans Gerson. Net als bij de Stichting ligt ook bij de NV de
dagelijkse leiding in handen van de directeur.
In 2017 heeft Stichting de Zaanse Schans het belang ingezien van eigen onderhoudsmensen, die breed en
direct ingezet kunnen worden. Per 1 november 2017 is daarom een start gemaakt met de opzet van in eigen
beheer uitvoeren van onderhoud, door het in
dienst

nemen

van

een

restauratie-

vakschilder. Er is vooralsnog niet besloten tot
uitbreiding met een timmerman. Deze
werkzaamheden zijn extern belegd. De
functionaliteit van integrale aanpak op dit
punt maakt dat dit efficiënter werkt. Eind
2019 is besloten om per 2020 het team van
(restauratie)schilders uit te breiden en op
deze manier meer schilderonderhoud in
eigen beheer te kunnen uitvoeren.
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Onderhoud Zaanse Schans
In 2019 is regulier onderhoud gepleegd aan enkele bruggen,
waaronder de ophaalbrug naar het ontvangstplein. Deze in 2015
nieuwe gebouwde brug was voor de eerste keer ingepland voor
een onderhoudsschilderbeurt. Bij de onderhoudsbeurt kwam
fors houtrot aan het licht, veroorzaakt door een constructiefout
in de brug. Vanuit de garantiebepalingen is het herstel van de
brug door de hoofdaannemer uit 2015, Floris Infra, op zijn
kosten uitgevoerd. Daarnaast zijn van verschillende bruggen de
slijtlagen opnieuw aangebracht en is enig schilderwerk aan de
leuningen hersteld.
Tevens heeft de Stichting het bewonersparkeerterrein opnieuw
ingedeeld en ingericht. Hierbij zijn alle parkeerbeugels
vervangen door elektrische varianten. Verder is de slagboom
verplaatst naar het begin van het terrein en de scheiding tussen
de parkeerplekken voor Restaurant De Hoop op d’Swarte Walvis
en B&B Heerlijck Slaapen opgeheven. Er is een verbetering
aangebracht aan de afrastering van dit parkeerterrein in de
vorm van een met beplanting bedekte vangrail.

Wat verder moest gebeuren:
•

Het kandelaberen van de platanen rond het

•

Herstel en schilderen van de hekwerken langs

bewonersparkeerterrein

de boomgaard, het bewonersparkeerterrein

•

Het extra bemesten van plantvakken

en het Glop.

•

Het herstellen van het faambeeld in de

•

Aanvullen schelpenlaag op de paden

kralentuin, waaraan tot twee keer toe door

•

Op diverse plaatsen zijn meerdere keren

vandalen schade werd aangebracht en

reparaties

aan

de

klinkerbestrating

waarvan de bazuin en palmtak werden

uitgevoerd maar ook aan het asfalt van het

gestolen

grote parkeerterrein
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Onderhoud openbare ruimte
Ook in 2019 is Stichting de Zaanse Schans verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare gebied.
Het dagelijks beheer van het terrein is in handen van de Facilitaire Dienst van de Stichting. Het team is
uitgebreid met een medewerker Historie, Bouw en Beheer. Voor de jaarlijkse vergoeding die de gemeente
Zaanstad toekent aan de Zaanse Schans is, evenals voorgaande jaren, conform afspraak met de gemeente
de sociale werkvoorziening Werkom ingehuurd. Het onderhoud van de siertuinen, de beweiding en
onderhoud aan de sloten is wederom uitbesteed aan specialisten op dit gebied, die bekend zijn met de
uitstraling van deze bijzondere woon- en werkbuurt. Ook zijn er diverse olifantspaden voorzien van nieuwe
graszoden en is het jaarlijks knotten van meerdere knotwilgen uitgevoerd.
Eind 2019 is met het team een inventarisatie gemaakt van noodzakelijk grootschalig onderhoud van het
buitengebied, opdat de structuur en de schoonheid van de Schans zo goed mogelijk tot hun recht kunnen
komen. Dit grootschalig onderhoud is zo veel mogelijk in 2020 ingepland. Onderdeel daarvan is het
verwijderen van artificiële oplossingen als grasroosters en kunstgras of verhardingen op plekken waar dat
niet past. Al deze maatregelen waren in het verleden genomen om de schade die ontstond door de
beweging van grote groepen bezoekers over de Schans, die zich de afgelopen jaren veelal buiten de
padenstructuur begaven, te voorkomen. Volgend op het herstel van de openbare ruimte zullen bezoekers
met invoering van een gedragscode erop worden gewezen zo veel mogelijk gebruik te maken van de paden.
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Onderhoud panden
Ten aanzien van de panden in bezit van de stichting de Zaanse Schans is in 2019 onderhoud gepleegd aan:
1.

Zeilenmakerspad 5

De zuid- en westgevel van de woning van de Catharina Hoeve is door de schilder in dienst van Stichting de
Zaanse Schans onderhanden genomen. Deze gevels zijn uitgevoerd in Amerikaans grenen; dit is een
houtsoort die veel hars afscheidt, waardoor de verfhuid van het hout wordt gedrukt. Er is gekozen de
verflaag te herstellen, zodat het groot onderhoud in het volgende jaar minder intensief uitgevoerd hoeft te
worden.
2.

De Kwakels 2, de Kuiperij

Na het funderingsherstel in 2010 is een industriële betonvloer in het pand aangebracht, afgewerkt met een
leemlaag en vloerverwarming. De leemlaag was gekozen om het authentieke beeld op te roepen, omdat
het pand (een schuitenmakerij) van oorsprong geen vloer heeft gehad. Jarenlang voldeed de lemen vloer,
maar doordat het Zaans Museum de schuitenmakerij als Kuiperij ging exploiteren nam het bezoekersaantal
toe. De vele bezoekers deden de relatief zachte leemvloer snel slijten. De slijtage zorgde voor een stoffige
omgeving die niet gezond was voor de aanwezigen in het pand. Na diverse proefnemingen om de vloer te
versterken, zoals het aanbrengen van lijnolie op de looppaden, is op advies van de Historische Commissie
voorgesteld een klinkervloer aan te brengen. Een voorstel dat in 2020 nader zal worden ontwikkeld.
3.

Kraaienpad 1, restaurant De Kraai.

In het voorjaar van 2019 werd geconstateerd dat de deuren van de entree van het Restaurant begonnen te
klemmen en de vloer leek te verzakken. Uit onderzoek bleek dat er onvoldoende ventilatie in de kruipruimte
aanwezig was. Een probleem dat 20 jaar eerder ook was ontdekt en niet afdoende is hersteld. Uit archiefen praktijkonderzoek kwamen bouwfouten naar voren. Onmiddellijk zijn noodmaatregelen getroffen om
de vloer op te vangen. In een bouwteam zijn meerdere opties besproken om het probleem afdoende te
herstellen. Uiteindelijk is besloten de fundatie zwaarder uit te voeren door het slaan van extra heipalen,
met een afdekking van een betonnen ondervloer. Voor deze aanpassing is een omgevingsvergunning
aangevraagd.
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4.

Kalverringdijk 25

Met enige regelmaat meldde het Cacaolab dat het bedrijf groeide en dat men op zoek was naar extra
werkruimte. Aan het einde van het jaar 2019 ontstond het plan om de toiletgroep aan de Kalverringdijk
weg te halen uit het pakhuis Kalverringdijk 25 en het pand geheel ter beschikking te stellen aan het
Cacaolab. Voor de achtergelegen keet, die jarenlang heeft gefungeerd als onder andere schilderwerkplaats,
kantine, workshopruimte, tijdelijk toiletgroep en opslagruimte, werd een ontwerp gemaakt om het gehele
pandje in gebruik te nemen als toiletgroep. Een voorstel dat volledig binnen de bestaande bebouwing zou
kunnen worden gerealiseerd en daarmee een vergunningsvrije oplossing bood. Het bouwplan is in 2020
gereedgekomen.

Overige panden op de Zaanse Schans
Ook voor de panden in bezit van Zaanse Schans Vastgoed NV is ingevolge de meerjarenplanning regulier
onderhoud uitgevoerd:
1.

Orseket Aan ’t Glop, Kalverringdijk 21

2.

Koopmanshuis de Mol, Kalverringdijk 19

3.

Kalverringdijk 9

4.

Zeilenmakerspad 3

Daarnaast zijn vele kleine onderhoudswerkzaamheden bij diverse panden uitgevoerd.
In 2019 zijn drie panden leeggekomen. Na het overlijden van de bewoner is ingrijpend mutatieonderhoud
uitgevoerd aan de woning Kalverringdijk 11. In de woning is de badkamer vernieuwd en het keukenblok
vervangen. Tevens is het binnenschilder- en behangwerk hersteld.
Bij leegkomst van Kalverringdijk 8 is
tevens

enig

mutatieonderhoud

uitgevoerd, zoals het herstellen van het
binnenschilderwerk. En tenslotte kwam
Zonnewijzerspad 5 vrij.
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Brand Koopmanshuis de Mol
Ingrijpend was de brand in de cv-ruimte van koopmanshuis de Mol, Kalverringdijk 19 op 16 juni 2019. Branden rookschade aan het Goedjaarsend en waterschade aan de monumentale grisailles. Even werd gevreesd
voor schade aan de monumentale tegeltableaus, maar dit bleek
achteraf mee te vallen. Het najaar van 2019 stond in het teken van
de restauratie van het pand. De bewoners zijn tijdelijk
ondergebracht in het leegstaande arbeiderspand Zonnewijzerspad
5. Aan het einde van 2019 werd nog gewerkt aan herstel van het
pand.

Aankoop Zakkenhandel
Het Algemeen Bestuur van Stichting de Zaanse Schans heeft in 2018 besloten om het terrein van de
voormalige Zakkenhandel, dat al enkele jaren werd gehuurd, over te nemen. Dat was mogelijk door een
clausule in de overeenkomst waarin de Stichting een optie tot koop had. De Stichting acht aanschaf van
belang, onder andere omdat het terrein goed kan worden gebruikt als overloopplek voor parkeren op
drukke dagen op de Schans en voor het parkeren van auto’s van personeel van de Zaanse Schans tijdens
het hoogseizoen. De ruimte in het op het terrein aanwezige gebouw wordt gebruikt voor opslag en
voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden. Tevens is voorlopig de destilleerderij de Tweekoppige
Phoenix gevestigd in een
deel van het pand. De
aanschafprijs

voor

locatie

in

2019

door

een

is

vastgesteld
onafhankelijke

de

derde

taxateur en geaccepteerd
door beide partijen. De acte
is opgemaakt en begin 2020
gepasseerd.
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3. Toekomst
Ontwikkelstrategie
Ten behoeve van het opstellen van de ontwikkelstrategie hebben Stichting de Zaanse Schans en de
gemeente Zaanstad in 2017 uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn mede door het steeds verder
groeiende aantal bezoekers gedurende het traject aangescherpt:

•

Er is balans op de Schans tussen wonen, werken en bezoeken;

•

De Zaanse Schans is een veilige buurt in Zaanstad;

•

De Zaanse Schans is een kwalitatief aantrekkelijk en goed verzorgd gebied.
We versterken de kwaliteit van het gebied; betere ontvangst, duurzamere woningen,
kwaliteit van het openbaar gebied, we scheiden beleving en functie en bieden
een goede bezoekersbeleving;

•

De Zaanse Schans is authentiek.

Op dit moment van besluitvorming werd uitgegaan van een parkeergarage ten zuiden van de
Leeghwaterweg, op het terrein van de Zakkenhandel, ter oplossing van de parkeerproblematiek op en rond
de Zaanse Schans.
In de vergadering van 31 januari 2019 heeft het algemeen bestuur van Stichting de Zaanse Schans de
conceptversie van de Ontwikkelstrategie vastgesteld. De vertegenwoordigers van de ondernemers en van
de bewoners waren niet akkoord. Hierop volgend zijn twee avonden voor belanghebbenden op en bij de
Schans georganiseerd (4 en 6 maart) en is op hun verzoek op 7 maart een apart gesprek gevoerd met
ondertekenaars van een brief betreffende de parkeergarage ten zuiden van de Leeghwaterweg. Tijdens alle
avonden was de gemeente ambtelijk vertegenwoordigd; tevens waren op 4 en 6 maart respectievelijk de
wethouders Munnikendam en Krieger aanwezig.
Door de ondertekenaars van de brief aangaande het parkeren aan de zuidkant werd gepleit voor benutting
van het gravelveld van het Sint Michael College, eventueel in combinatie met een verhoogd gravelveld, of
voor een ondergrondse garage in de Kalverpolder.
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Aan de bezwaren van deze partijen tegen een parkeergarage aan de zuidkant van de Leeghwaterweg is
tegemoetgekomen door de voorkeur uit te spreken voor een parkeeroplossing in de vorm van een tijdelijke
parkeergarage achter het Zaans Museum. Het College van B&W had inmiddels ingestemd met de door het
stichtingsbestuur eerder vastgestelde versie van de Ontwikkelstrategie.
Tijdens de vergadering van 14 maart ging het algemeen bestuur met dezelfde stemverhoudingen als in
januari akkoord met de definitieve versie van de ontwikkelstrategie, waarbij de voorkeur werd uitgesproken
voor een tijdelijke parkeergarage achter het Zaans Museum.
De volgende stap was het verkrijgen van een positieve zienswijze van de gemeenteraad. Hoewel de
vaststelling van de Ontwikkelstrategie een collegebevoegdheid was, hadden B&W specifiek aangegeven dat
een positieve zienswijze van de gemeenteraad noodzakelijk was voor vaststelling van de strategie. De
gemeenteraad besloot echter om vooralsnog geen positieve zienswijze af te geven. Hierop werd de heer
Remkes door het College gevraagd om te bemiddelen tussen de verschillende betrokken partijen. Zo werd
een wens van de gemeenteraad ingewilligd om te proberen de partijen bij elkaar te brengen. Remkes
concludeerde dat bemiddeling niet zinvol was en dat hij met de verschillende partijen gesprekken wilde
voeren om zo een advies te kunnen geven over het verder te volgen traject. De gesprekken vonden plaats
op 23 en 24 april 2019.
Remkes constateerde in zijn eindadvies van 6 mei 2019 dat vanuit enthousiasme voor het gebied en met
ambitie is gewerkt aan een visie op de toekomst voor de Zaanse Schans. Dit met als doel een algemeen
bindend perspectief te formuleren waarin alle belanghebbenden zich zouden kunnen verenigen. De
potentie van Zaanstad in het algemeen en dit gebied in het bijzonder beschreef hij als buitengewoon groot.
Hij constateerde echter dat de
financiële

slagkracht

van

de

gemeente en haar partners een
ideaaltypische gebiedsontwikkeling
van het gebied rondom de Zaanse
Schans in de weg stond, dat de
governance op de Schans niet naar
behoren
gemeente

functioneerde
lang

op

en

afstand

de
is

gebleven, wat maakte dat zijns
inziens het algemeen belang in het
gedrang was gekomen.
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Remkes gaf daarop de volgende aanbevelingen die rechtstreeks Stichting de Zaanse Schans aangingen:
1.

Koop tijd en faseer:
-

Kies voorlopig voor een tijdelijke parkeergarage achter het Zaans Museum;

-

Maak afspraken tussen ondernemers en het bestuur van Stichting de Zaanse Schans
over de te volgen marketingstrategie. Laat daarbij de ondernemers zich richten op het
temperen en spreiden van de bezoekersaantallen van de ‘sightseeing toerist’. Laat de
ondernemers dit doen in een vorm en taal die hen past maar wees transparant over
de maatregelen en resultaten. De Stichting kan zich concentreren op de
‘cultuurtoerist’ die komt voor verdieping.

2.

Temper ambities:
-

Wees volstrekt helder over het aantal bezoekers dat hanteerbaar is met de huidige
voorzieningen;

-

Onderzoek welke uitbreiding mogelijk is, zonder dat dit een aanzuigende werking
heeft op bezoekersaantallen of buitensporige investeringen vergt;

-

Voer het gesprek over authenticiteit onder begeleiding en in de geest (niet de letter)
van Jaap Schipper.

3.

Scheid rollen en verantwoordelijkheden en richt daar de governance op in.
-

Na consultatie van Prof. Dr. G.D. Minderman, hoogleraar Public Governance nu
verbonden aan de universiteiten in Stellenbosch en Orlando, concludeerde Remkes
dat voortzetting van het huidige stakeholdersmodel vanuit bovenstaande observaties
niet wenselijk is. Een onafhankelijk, voldoende divers samengesteld en ter zake kundig
bestuur is nodig om de belangen op de Zaanse Schans goed in evenwicht te managen.
Om die reden adviseerde hij te starten met een meervoudig onafhankelijk bestuur
zonder Raad van Toezicht om vervolgens toe te werken naar het meest optimale
model, namelijk een enkelvoudige bestuurder en een Raad van Toezicht.

-

Er moest nader worden bezien hoe het algemeen belang in beide modellen moest
worden verankerd.

-

Vanzelfsprekend moest in beide varianten de advies- en betrokkenheidstructuur
vanuit de stakeholders goed en zorgvuldig worden geregeld.
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4.

Beëindig de discussie over het ‘verdienmodel’ en werk aan duurzame exploitatiescenario’s.
Gedurende de zomer van 2019 hebben Stichting de Zaanse Schans en de gemeente gewerkt
aan het aanpassen van de Ontwikkelstrategie conform het advies van de heer Remkes. Aan het
einde van de zomer is de nieuwe concept-ontwikkelstrategie besproken met de stakeholders
tijdens een sessie in het Zaans Museum. Op basis van de opmerkingen tijdens de bijeenkomst
en de schriftelijke reacties zijn verdere aanpassingen doorgevoerd, waarna op 10 december
het concept van de bijgestelde Ontwikkelstrategie werd besproken tijdens een bijeenkomst in
de Kraai met betrokkenen en geïnteresseerden. Op 12 december werd de bijgestelde
Ontwikkelstrategie vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur. Besluitvorming
door de gemeente zou plaatsvinden in 2020.

Naar een nieuw Bestuursmodel
Waar het algemeen bestuur van Stichting de Zaanse Schans al eind 2018 sprak over een nieuw
bestuursmodel was het advies van de heer Remkes zeer duidelijk. Hij concludeerde dat voortzetting van
het huidige bestuursmodel niet wenselijk is. Een onafhankelijk en voldoende divers samengesteld en ter
zake kundig bestuur is nodig om de belangen op de Zaanse Schans goed in evenwicht te managen. Remkes
adviseerde om die reden te starten met een meervoudig onafhankelijk bestuur zonder Raad van Toezicht
om vervolgens toe te werken naar het volgens hem meest optimale model, namelijk een enkelvoudig
bestuurder en een Raad van Toezicht. Hierbij moest het algemeen belang in beide modellen worden
verankerd door de gemeente een positie te geven bij bijvoorbeeld benoeming van de voorzitter dan wel
(alle) leden van het bestuur en door statutair een aantal onderwerpen op te nemen waarvan goedkeuring
van het College van B&W, dan wel de Raad vereist is.
Daarnaast moest de advies- en betrokkenheidsstructuur vanuit de stakeholders goed en zorgvuldig worden
geregeld.
Om het zittende algemeen bestuur te adviseren over het nieuwe bestuursmodel conform het advies van de
heer Remkes, is Prof. Dr. G.D. Minderman gevraagd om een rapport te schrijven over de te volgen route en
het best passende model. Hij sprak hierover niet alleen met het algemeen bestuur, maar ook met de
stakeholders op de Zaanse Schans.
Op 20 december 2019 heeft professor Minderman zijn advies aan het algemeen bestuur aangeboden.
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Gesprekken verdienmodel en aankondiging invoering Vermakelijkhedenretributie
Zaanse Schans
In september 2018 is op initiatief van de gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans gestart met
gesprekken met de stakeholders van de Zaanse Schans over een nieuw verdienmodel. Daarnaast had
Arcadis opdracht gekregen om onderzoek te doen naar haalbare mogelijkheden voor verdienmodellen voor
de Schans. Daarbij zijn verschillende scenario’s uitgewerkt in bijeenkomsten, geleid door Eric van der Burg.
Uitgangspunt was dat er geen fysiek hek zou komen rond de Schans. Het uiteindelijk uit te werken
verdienmodel moest de Stichting de mogelijkheid geven om voldoende middelen te genereren, maar
daarnaast ook kans bieden tot regulering van het bezoek op de Zaanse Schans.
De gesprekken tussen de stakeholders hebben niet geleid tot overeenstemming. Vanaf de start van de
advisering door de heer Remkes zijn de gesprekken opgeschort. Op 12 november 2019 heeft de
gemeenteraad

echter

een

verordening

vastgesteld

tot

heffing

en

invordering

van

vermakelijkhedenretributie Zaanse Schans 2020.
Deze maatregel, die volgens het besluit €800.000 moet opleveren voor dekking van de gemeentelijke
kosten die worden gemaakt voor handhaving van de veiligheid en beheersbaarheid op de Zaanse Schans,
raakte voornamelijk de erfgoedpartijen, omdat alleen geheven kon en zou worden op kaartverkoop van
partijen op de Zaanse Schans. Stichting de Zaanse Schans werd geraakt als partner in de verkoop van de
Zaanse Schans Card. Het Zaans Museum, Museum de Zaanse Tijd en Vereniging De Zaansche Molen
moesten verder het grootste deel van de lasten dragen. Zij hebben dan ook samen met de stichting bij de
gemeente bezwaar gemaakt tegen invoering van de Vermakelijkhedenretributie (VMR). De gemeenteraad
stemde in met uitstel van de invoering van de VMR, om ruimte te bieden voor een alternatief. Gesprekken
over de invoering van en mogelijke alternatieven
voor de VMR zijn nog gaande.

Ontwikkelingen Zaanse Schans Card

In maart 2019 heeft Vereniging De Zaansche Molen
aangegeven zich voorlopig terug te trekken uit de
Zaanse Schans Card. De Zaanse Schans Card werd
hiermee een kaart voor alle museumlocaties op de
Zaanse Schans. Enkele ondernemers besloten zich
eveneens terug te trekken uit de Card, maar bij de nog
deelnemende locaties bleven de voordelen voor de bezoekers
ongewijzigd.
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4. Projecten en Commissies
Historische Commissie
De Historische Commissie is een adviescommissie, bestaande uit zeven leden met kennis van het Zaanse
erfgoed, de houtbouw, collectie en geschiedenis, die het stichtingsbestuur en derden adviseert over
ontwikkelingen op de Zaanse Schans. Haar taak en doelstelling is vastgelegd in de statuten van de Stichting
de Zaanse Schans. In 2019 bestond de HC, evenals het voorgaande jaar uit de volgende leden:
Sonja Valk

Pier van Leeuwen

Hester Wandel

Martin Schaap

Jan Piet Bloem

Voorzitter

Matthijs Ero
Vice voorzitter

Piet Koster

Het secretariaat en de verslaglegging van de HC wordt verzorgd door Stichting de Zaanse Schans, in de
personen van de bestuurssecretaris Marry van der Aar en de adviseur Historie, Behoud en Beheer, Pieter
Gravesteijn.
In 2019 heeft de commissie twaalf keer vergaderd om advies uit te brengen en is daarnaast nog enkele
keren in overleg geweest met vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur en de directeur van de
Stichting, Maarten van der Meer. In haar vergaderingen zijn regelmatig gasten aanwezig geweest om
inhoudelijk op vragen op historisch vlak in te kunnen gaan.
De HC heeft enkele eerder voorgestelde beleidsstukken nader verfijnd of een opzet gemaakt om verder uit
te werken.
De inrichting van het Glop, met name door reclame-uitingen en een kassahuisje van de Windmill Cruises,
heeft voor de HC de aanzet gegeven om in samenwerking met de gemeente een onderzoek te laten instellen
door een onafhankelijk stedenbouwkundig bureau naar het gewenste beeld van een Zaans glop. Doel is om
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een beeld te schetsen hoe het glop op de Schans tot aan de Industriële Revolutie ingericht had kunnen zijn.
In opdracht van de gemeente Zaanstad is het stedenbouwkundige bureau SteenhuisMeurs gevraagd het
onderzoek uit te voeren en te verwoorden in een rapport. Het rapport kan gezien worden als een uitwerking
van het Beeldkwaliteitsplan en zou daarmee als toetsingskader door de gemeente en Stichting de Zaanse
Schans gebruikt kunnen worden.
Daarnaast heeft de HC haar advies uitgebracht over diverse zaken, zoals het project Zonnewijzer (de
vermaning), de dierenschuur bij de Catharina Hoeve, het herstel van de brand in koopmanshuis de Mol, het
funderingsherstel bij De Kraai en het vloerherstel van de Kuiperij.

Marketing Advies Commissie
De Marketingcommissie bestaat vanaf medio 2013 en heeft als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd
te adviseren over strategische marketing van de Zaanse Schans als geheel. De basis daarvoor is het
strategisch marketingplan Zaanse Schans. De Marketingcommissie bestaat uit marketingexperts die
raakvlakken hebben met de thema’s van de marketing van de Zaanse Schans, zoals Amsterdam, toerisme,
cultuur en online.
De samenstelling van de Marketingcommissie aan het eind van het verslagjaar was:
Karel Philippens

Frans Reichardt

Voorzitter

Joke Bosch

Simone Groen- Roesink

Vice voorzitter

Het secretariaat van de Marketingcommissie werd gevoerd door Lisette Janssen, Communicatie, PR &
Evenementen, medewerker van Stichting de Zaanse Schans. Rene Kouwenberg heeft in 2019 afscheid
genomen van de Marketing Advies Commissie. Voor 2019 is in samenwerking met een extern bureau een
PR en Evenementenplan voor 2020 opgesteld.
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Project Zonnewijzer
In 2019 is de eerste fase van de ontwikkeling van het Project Zonnewijzer in een stroomversnelling
gekomen. Het project behelst de bouw van een vermaning, arbeiderswoningen, een lijnbaan en nog twee
panden op het landje in het verlengde van het Zonnewijzerpad. Het projectteam bestaande uit Jaap
Hulscher en Maarten Voster, ondersteund door een projectcoördinator, heeft in 2019 samen met het team
van Stichting de Zaanse Schans gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen voor de realisering van
het project. Door het Algemeen Bestuur is besloten om het project in twee fasen uit te voeren, waarbij in
de eerste fase de grond bouwrijp wordt gemaakt, de padenstructuur en infrastructuur wordt aangelegd en
de vermaning wordt gebouwd. Het plan heeft in deze variant de goedkeuring en ondersteuning van de heer
en mevrouw Heijn om de bij de Stichting uitstaande lening om te zetten in een gift en te gebruiken voor de
financiering van de bouw. Maarten Voster heeft zich kort voor zijn overlijden teruggetrokken uit het
projectteam en is vervangen door Jan Piet Bloem.

Project Duurzaamheid
Het merendeel van de panden op de Zaanse Schans is tussen eind jaren ’50 en het begin van de jaren ’70
van de vorige eeuw overgeplaatst of herbouwd op de Schans. Isolatie van panden stond in die tijd in de
kinderschoenen. Met de kennis van die tijd zijn er panden geïsoleerd, met respect voor de 17e t/m 19e eeuwse authentieke Zaanse bouwwijze.
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Leefomstandigheden veranderen en het begrip duurzaamheid is in de huidige tijd een belangrijk
onderwerp. Destijds verwarmde men één ruimte bij de schouw of smuiger. Thans zijn de panden voorzien
van centrale verwarming, de hedendaagse eis voor comfort, terwijl de eeuwenoude constructie van de
panden hier niet op ingericht is.
In het project Duurzaamheid worden de mogelijkheden voor beperking van energieverlies en verhogen van
comfort onderzocht. Geen standaardpakket, maar per pand of gebruiker bekeken. Omdat de panden niet
gelijk zijn, maar ook omdat kou of energieverlies verschillend geïnterpreteerd wordt.
De uitvoering van het project is gestart door Stichting de Zaanse Schans, met enige ondersteuning van
Stadsherstel Amsterdam. Middels archiefonderzoek zijn de bouwkundige gegevens van de panden
verzameld, gevolgd door gesprekken met bewoners en gebruikers. Een aangeschafte thermo-grafische
camera bracht bij de panden de meest energie doorlatende locaties in beeld.
In juni 2017 is het plan op
een hoger niveau getild
door contact te leggen
met de Groene Grachten.
Voor de Zaanse Schans
werden drie pilot-panden
en een molen onderzocht
en werd een voorstel
voor

verduurzaming

neergelegd. Parallel aan
de opties voor de Schans is in een bredere opzet in samenwerking met onder meer gemeenten, provincies,
Duurzaam Bouwloket en Mooi Noord-Holland een symposium voorbereid voor het delen van kennis op het
gebied van verduurzamen van erfgoed. In 2018 is de volgende fase voor verduurzamen gestart: de
implementatie in de praktijk. Tevens is de intentie uitgesproken om in een tweede fase alle woningen van
de Zaanse Schans verder te onderzoeken opdat verduurzamingsmaatregelen kunnen worden genomen.
In 2019 is enige vertraging opgetreden in het tweede fase onderzoek. Dit kwam mede door drukke
werkzaamheden bij het relatief kleine team van de Stichting in combinatie met een aantal grote projecten
waar de Groene Grachten dit jaar aantrok. In 2020 zal daarom conform de planning verder gegaan worden
met onderzoek naar de duurzaamheidsmaatregelen bij de volgende vijf panden. Hiervoor is een
onderzoeks-planning opgesteld. Het betreft Kalverringdijk 17, Zeilenmakerspad 1, Kwakels 1 en
Zonnewijzerspad 5 en 8.
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5. Evenementen
In het jaar 2019 vonden er minder evenementen plaats dan voorgaande jaren. De Kinderboekenmarkt is
verhuisd naar het stadshart van Zaandam. Daar hebben zij meer ruimte. Daarnaast past deze keuze bij de
huidige doelstelling van Stichting de Zaanse Schans om enkel nog evenementen te honoreren die passen
bij de Zaanse Schans als locatie.
Verder is er gekozen om Sinterklaasmiddag niet door te laten gaan, vanwege een verschil van opvatting
over de manier waarop dit kinderfeest zou moeten worden gevierd. De vaste groep pieten wilde niet mee
met het beleid van de Stichting om alleen roetveegpieten toe te staan en hield vast aan de Zwarte Pietvariant. Dit had als resultaat dat er een einde kwam aan de Sinterklaasmiddag.
De volgende evenementen zijn wel doorgegaan in het jaar 2019:
Folkloredag
Doel

Jaarlijks vindt op de derde zaterdag van augustus de traditionele
Folkloredag plaats. Het doel is om bezoekers kennis te laten
maken met diverse oude ambacht- en kunstnijverheid. Bezoekers
kunnen daarnaast genieten van folklorische muziek en
dansoptredens.

Doelgroep

Zaankanters, Noord-Hollanders tussen de 35 – 99 jaar

Bezoekers

+/- 5000 bezoekers

Periode

Augustus

Nacht van de Nacht
Doel

Aandacht voor de schoonheid van het donker. Bezoekers ervaren 1 dag in
het jaar de Zaanse Schans in het donker en mogen genieten van
verschillende huiskamerconcerten in de bewonershuisjes.

Doelgroep

Zaankanters tussen de 30 – 55 jaar

Bezoekers

+/- 500 bezoekers

Periode

Oktober
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Pinksterzaan (externe organisatie)
Doel

Het event staat in teken van de overwinning op de Spanjaarden tijdens de
80-jarige oorlog. Het doel van het event is om nieuw leven in pinksterdag 3
te blazen. De organisatoren maken gebruik van onze locatie en de stichting
draagt bij in stroom, toiletvoorzieningen en sponsoring.

Doelgroep

Zaankanters, basisschoolkinderen, ouders

Bezoekers

+/- 5000 bezoekers

Periode

Pinksterdagen

Optimist on Tour (externe organisatie)
Doel

Een

landelijk

rondreizend

watersportevenement

van

het

Watersportverbond. Tijdens dit event maken kinderen gratis kennis met
verschillende watersporten. De organisatoren maken gebruik van onze
locatie en de stichting draagt bij in stroom, toiletvoorzieningen en
sponsoring.
Doelgroep

Zaankanters, basisschoolkinderen

Bezoekers

+/- 1000 bezoekers

Periode

Juli

Marketing en online communicatie
In 2019 heeft de reeds eind 2018 ingehuurde marketingadviseur Milou Aarts een Marketing Activiteitenplan
opgesteld voor Stichting de Zaanse Schans. Focus in het plan was met name op de onlinecampagnes van de
Stichting en het evenementenbeleid. Tijdens de behandeling in het algemeen bestuur is het plan
omgedoopt tot een PR- en Evenementen plan.
In 2019 is de samenwerking met het NBTC (het Nederlands Bureau voor Tourisme & Congressen)
aangetrokken. Overleg vond plaats tussen het NBTC, de Zaanse Schans, Kinderdijk en Giethoorn samen met
de betrokken gemeenten om gezamenlijk onderzoek te laten doen naar draagkracht en veiligheid van het
gebied voor en door bezoek. Onderzoek zal worden uitgevoerd door de Katholike Universiteit Leuven onder
leiding van Jan van der Borg. Het onderzoek zal plaatsvinden in 2020.
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6.

Bezoek aan de Schans

Bezoekersaantallen
De Zaanse Schans is al jarenlang een van de toeristische iconen van Nederland. De Schans staat vast in de
top 5 van dag-attracties van Nederland, waarbij met name het aantal buitenlandse bezoekers opvalt. Ook
in 2019 behoort de Zaanse Schans tot de top van Nederland als het gaat om bezoek, waarbij de Schans op
de eerste plaats staat als meest bezochte attractie voor internationale toeristen.
Meer dan tweederde van de bezoeken vindt plaats in de periode van april tot en met september. Hoewel
het in de maanden januari, februari, november en december rustiger was zagen we ook in die maanden
duidelijke groei van het aantal bezoekers.
Op basis van de tellingmethodiek van
Strabo hebben in 2019 circa 2,5 miljoen
mensen de Zaanse Schans bezocht. Vooral
op de piekmomenten (Pasen, Pinkteren,
Hemelvaart, Bloemencorso, periode van de
opening van het Keukenhof), maar ook in
de gehele zomervakantieperiode, was
sprake van grote drukte. Het heeft de
Stichting ertoe genoopt om gedurende het
hele hoogseizoen bij de ingang van het
parkeerterrein aan de rotonde en bij de
ingang

van

de

Kalverringdijk-

Leeghwaterweg verkeersregelaars in te
huren.
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Strabo passantenonderzoek
In 2019 is wederom het tweejaarlijkse kwalitatief- en kwantitatief passantenonderzoek verricht door
Strabo. De ondernemers, verenigd onder OV1509, hebben daarnaast tijdelijk toestemming gevraagd en
gekregen om registratiecamera’s op te hangen bij de drie entrees van de Zaanse Schans, opdat kwantitatief
bezoekersonderzoek kon worden gedaan in samenwerking met Crowdcom. Hun telling kwam opvallend
lager uit dan die van Strabo. Als gevolg van de corona-uitbraak kon in 2020 niet worden geanalyseerd
waardoor het verschil werd veroorzaakt.
Van de bezoekers kwam in 2019 12% uit Nederland. Nog steeds komt het grootste deel van de bezoekers
uit Europa, waarbinnen Noord- en West-Europa het grootste aandeel hebben. Het aandeel bezoekers uit
Oost-Azië, waaronder China is 28%. Het bezoek uit Europa neemt elk jaar weer verder toe, waarbij het
aandeel uit (Oost-)Azië juist iets daalt. Nederlandse bezoekers komen voornamelijk uit de regio’s Noord- en
Zuid-Holland en (in mindere mate) Utrecht.

De Zaanse Schans trekt daarbij bezoekers uit alle verschillende leeftijdsgroepen. Dit is een lijn die
onveranderd is geweest de afgelopen jaren. Ruim 1/3 van de bezoekers kwam met de touringcar, 1/4 met
de auto. De Oost-Aziaten kwamen het meest met de Touringcar. Het grootste deel van het bezoek (83%)
blijft langer dan 1 ½ uur op de Zaanse Schans.
Voor bezoekers die zelfstandig (individuele reis) naar de Zaanse
Schans zijn gekomen, is de verblijfstijd geheel vrij en zij kennen
daardoor een aanzienlijk langere bezoekduur dan groepsreizigers die
met de bus zijn gekomen (127 versus 103 minuten).
Gevraagd naar de reden voor bezoek blijkt dat het grootste deel van
de bezoekers komt om een echte molen te zien (51%), gevolgd door
het typische Hollandse landschap van vroeger (35%) en het geheel
van de Schans (33%). Deze laatste optie werd in het verleden wel
spontaan door respondenten genoemd, maar was tot aan 2019 niet
als antwoordcategorie in het onderzoek opgenomen.
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Gemiddeld was de besteding van een bezoeker van de Zaanse Schans €26,39. Daarvan werd €13,59
uitgegeven in (souvenir)winkels en €9,21 in de Horecagelegenheden. In de musea en de molens werd
samen maar €2,21 uitgegeven. Met name de Aziatische bezoekers besteedden een groot deel van hun
uitgaven in de (souvenir)winkels, namelijk 64%, al loopt dit percentage wel terug (in 2015 nog 81%).
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souvenirs

horeca

molens & musea

gemiddelde besteding

Bezoekers van de Zaanse Schans waarderen het aanbod als geheel en vinden de Schans zeer gastvrij. De
kritiekpunten zijn vooral de drukte, de parkeertarieven en het als te commercieel ervaren winkelaanbod.
Het algemeen cijfer voor de ervaring op de Zaanse Schans is een 8,5, wat vergelijkbaar is met het cijfer in
2017. De waardering voor het aanbod is veel groter bij een bezoek van 2 uur of meer. Bezoek van een uur
wordt als te kort ervaren om een goede beleving te hebben.
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7.

Financiën

De jaarrekening 2019 geeft een beeld van de financiën van Stichting de Zaanse Schans over 2019. Hieronder
volgt een verkorte presentatie van de balans en winst & verliesrekening over 2019 en de begroting 2018.
In de jaarrekening zelf is een uitgebreide toelichting en onderbouwing te vinden.

Balans Stichting de Zaanse Schans per 31 december 2019
Balans Stichting de Zaanse Schans per 31 december 2019
Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

11.003.860

Financiële vaste activa

3.141.173

Vlottende activa

Stichtingsvermogen

12.229.683

Meerjaren onderhoudsvoorziening

1.043.871

Langlopende schulden

3.149.402

Voorraden

34.500

Vorderingen

192.676

Liquide middelen

1.627.899

Kortlopende schulden

452.554

Totaal

16.960.260

Totaal

16.960.260

De balans van Stichting de Zaanse Schans is solide. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit is van voldoende
niveau. Stichting de Zaanse Schans heeft binnen haar vermogen een voorziening gecreëerd voor het
meerjarig onderhoud, zowel voor de panden als ook de openbare ruimte. Het grootste deel van de
langlopende schulden is de lening van de Triodosbank, die met gemeentegarantie is afgesloten ten behoeve
van de aankoop van de 23 panden. De langlopende schulden hebben tevens betrekking op een renteloze
onderhandse lening van A. Heijn jr., die in 2019 wederom is verlengd. Ten opzichte van 2018 zijn de posten
Materiële vaste activa en Stichtingsvermogen sterk toegenomen. Dit heeft te maken met de herwaardering
van de panden als gevolg van een stelselwijziging.
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Staat van baten en lasten 2019

Staat van baten en lasten 2019
Baten
Netto inkomsten

2.046.236

Overige bedrijfsopbrengsten

214.187

Totaal baten

2.260.423

Lasten
Lonen en salarissen

927.021

Afschrijvingen

227.275

Overige bedrijfskosten

932.346

Totaal bedrijfslasten

2.086.642

Bedrijfsresultaat

173.781

Financiële baten en lasten

-21.946

Resultaat voor belastingen

151.835

Verschuldigde belasting

9.863

Netto resultaat

161.698

Het resultaat over 2019 is net als de voorgaande jaren positief. De inkomsten uit de exploitatie zijn verder
gestegen, voornamelijk veroorzaakt door een stijging van parkeerinkomsten en bezoek aan toiletten. In
2019 zijn de parkeertarieven verhoogd naar €10 per auto. Ook het bustarief is licht verhoogd, naar €22.
Ook de kosten zijn gestegen, vooral door de noodzaak van inzet van meer facilitair personeel. De stijging
van de overige bedrijfskosten heeft te maken met advisering en notaris-, accountants- en advocatenkosten.
De kosten voor behoud en beheer zijn gestegen vanwege een extra bijdrage aan onderhoud en
verduurzaming van de panden van Zaanse Schans Vastgoed N.V..
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8.

Organisatie

Bestuur
Stichting de Zaanse Schans kent een bestuur waarin, naast drie onafhankelijke leden, de stakeholders van
de Zaanse Schans een zetel in het bestuur hebben. Deze stakeholders zijn:
1.

Vereniging de Zaansche Molen;

2.

Stichting Zaans Museum;

3.

Ondernemersvereniging Zaanse Schans;

4.

De bewoners.

Het bestuur van Stichting de Zaanse Schans bestaat per 31 december 2019 uit de volgende leden:
Piet Oudega
voorzitter
lid van het Dagelijks Bestuur
onafhankelijk lid
Hans Gerson
penningmeester
lid van het Dagelijks Bestuur
onafhankelijk lid
Guillaume van Grinsven
secretaris
lid van het Dagelijks Bestuur
afgevaardigde van de Ondernemersvereniging Zaanse Schans
Piet Middelhoven
afgevaardigde van Stichting Zaans Museum

André Drost
afgevaardigde van Vereniging de Zaansche Molen

Sandra Chedi
onafhankelijk lid van het bestuur
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Tijdens de laatste vergadering van 2019 hebben de bewoners aangegeven dat zij hun plek in het bestuur in
de toekomst niet zelf willen invullen. Deze vacature is in 2020 conform de statuten wederom vervuld.
Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) bereidt de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur voor en bewaakt de uitvoering (die primair de verantwoordelijkheid is van de directie).
Het bestuur heeft in 2019 bijzondere aandacht gehad voor de volgende onderwerpen:
a.

Het opstellen en bespreken met betrokken partijen van de ontwikkelstrategie;

b.

Verder vormgeven van de organisatie en ontwikkeling van een nieuw bestuursmodel;

c.

Ontwikkelingen met betrekking tot de Zaanse Schanscard;

d.

Toezicht op handhaving beeldkwaliteitsplan en beschermd dorpsgezicht;

e.

Onderhoud van het buitengebied van de Zaanse Schans;

f.

Veiligheid en beheersbaarheid van de drukte op de Zaanse Schans.

Daarnaast zijn lopende (met name ondernemers en bewoners-) zaken besproken alsmede vaste
agendapunten als de financiën/jaarrekening en begroting.
Alle werkzaamheden voor het bestuur en de historische- en marketingcommissie worden op vrijwillige basis
en onbezoldigd 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. Vertegenwoordigers van de
erfgoedverenigingen zijn via de Historische Commissie betrokken bij het wel en wee van de Zaanse Schans.
Mede via de Marketingcommissie bestaat de relatie met relevante marketingpartijen zoals Amsterdam &
Partners en NBTC Holland Marketing. Met de Stichting Marketing Zaanstreek wordt in partnerschap
samengewerkt. Dit partnerschap is in 2019 gecontinueerd.
Directeur en voorzitter overlegden periodiek met een afvaardiging van de gemeente Zaanstad om elkaar
tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens. In de Stuurgroep Zaanse Schans
spraken voorzitter en penningmeester met wethouders van de gemeente Zaanstad.
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Bureau
De bezetting op het bureau van Stichting de Zaanse Schans is op het terrein van beheer en onderhoud
uitgebreid met een medewerker. Daar staat tegenover dat marketing in 2019 in verband met niet
vervangen van een medewerker en het minder uren gaan werken van de tweede medewerker onderbezet
was. Aan het eind van het jaar waren er acht medewerkers (5,5fte)
in dienst op het kantoor van de Zaanse Schans. Een medewerker is
in 2019 langdurig afwezig geweest wegens operatie en herstel. Ook
in het facilitaire team is sprake geweest van langdurig ziekteverzuim
van enkele medewerkers. Een medewerker van het parkeerteam,
Harry Goosen is op 7 juli overleden. Voor diegenen die hem wilden
gedenken werd tijdelijk een stilteruimte ingericht op de eerste etage
van het kantoor van Stichting de Zaanse Schans. De directie van
Stichting de Zaanse Schans wordt gevoerd door de heer mr M.P.C.
van der Meer.
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9. Tot slot
Dit jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur van Stichting de Zaanse Schans,
de heer Maarten van der Meer en is vastgesteld door het bestuur van de Stichting de Zaanse Schans.
Zaandam, augustus 2020
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