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Van de voorzitter 
In de vorige Nieuwsbrief informeerde ik u over 
de subsidiekorting die de gemeente Beemster 
ons had toebedacht, waartegen wij een be-
zwaarschrift hadden ingediend. Kern van ons 
bezwaar was, dat het hier helemaal geen subsi-
die voor activiteiten betrof, maar een afspraak 
uit 1998 die in een raadsbesluit is vastgelegd. 
Het HGB heeft toen het pand van het Betje 
Wolff museum in eigendom overgenomen onder voorwaarde dat de 
gemeente zou bijdragen in de kosten van onderhoud (ruim  
€ 20.000).  
In de jaren erna zijn we  -ondanks een eerder bezwaarschrift- toch 
geleidelijk gekort naar € 14.000 en nu in 2018 zou dat € 10.500 
moeten worden. Door alle kortingen is het onderhoudsfonds voor 
het gebouw flink achterop geraakt en het onderhoud wordt nu met 
veel kunst en vliegwerk door vrijwilligers zo goed mogelijk verzorgd.  
Wanneer de gemeente de verlaging van het subsidiebedrag hand-
haaft, is het voor het HGB niet meer verantwoord het pand in bezit 
te houden en zal het –conform de destijds gemaakte afspraak– 
teruggegeven worden aan de gemeente. De gemeente zal het pand 
dan zèlf moeten onderhouden. Daarbij opgemerkt, dat de gemeen-
te dan de inspanningsverplichting heeft om de museale functie van 
het gebouw te behouden. Uiteraard zijn we dan met onze vrij- 
willigers bereid het Betje Wolff museum open te stellen voor  
publiek, zoals dat nu ook het geval is. Ons bestuur heeft ons stand-
punt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 april jl. voorge-
legd aan de aanwezigen en de vergadering heeft met luid applaus 
ingestemd. 
Het wachten is nu op een uitspraak van de Bezwaarcommissie en 
we blijven u op de hoogte houden! 
Ik wens u allen een heel goede zomer toe. 
Kees de Groot◄ 

 

Agrarisch Museum à la française! 
Je doet je dienst in het Agrarisch Mu-
seum en je ontvangt deze middag een 
paar Franse gasten. 
Met je mede vrijwilliger denk je dan: 
“Doet hij het, of zal ik het doen”. Ons 
beste Frans stamt van de middelbare 
school! 
De gastheer rol werd mij (Jan Bakker)
toebedeeld. Het werd aftasten wat de 
communicatietaal moest worden. Mijn 
Frans is een “très petit peut”. Samen besloten we het in eenvoudig 
Engels te proberen. We startten op de lange regel met koeienstand-
plaatsen, melk, boter en kaas. Het gesprek verliep redelijk met soms 
wat taalkundige knelpunten. Tot mijn verrassing kwam ineens,  
tussen de melkende boer en de paardenstal, uit de tas van mijn 
gasten, een royale telefoon. Dé taalkundige oplossing, bleek later.  
Mevrouw had Google translate geïnstalleerd. Haar gesproken 
woord kwam als Nederlandse tekst op het scherm van haar tele-
foon. Mijn antwoord op een museale vraag stond later in het Frans 
in beeld. Eureka! Met een lach en in vrolijke stemming liepen we 
het museum door. Zelfs de molen op de hooizolder wilde zij wel 
kopen. Moraal van het verhaal: Elke rondleider in HGB kring een  
i-phone met een translate app erop en de taalbarrière is  
geslecht!◄ 

 

Boeken bij Betje: Ontmoetingen met schrijvers 
In het Betje Wolff museum worden na de zomer literaire avonden 
georganiseerd. Op vrijdagavond 14 september wordt de eerste van 
een reeks avonden gehouden waarbij een auteur bij ons op de zol-
der op bezoek komt en geïnterviewd wordt over zijn of haar werk. 
Alexander Reeuwijk zal met de gasten in gesprek gaan.  
Het Betje Wolff Museum organiseert deze serie interviews in  
samenwerking met José Ferdinandus. 
Nelleke Noordervliet is onze eerste bezoekster. We zijn heel blij 
met haar komst.  
Ze is een van de belangrijkste hedendaagse  Nederlandse schrijvers 
en heeft een indrukwekkende hoeveelheid romans, verhalen en 
novellen op haar naam staan. Haar laatst verschenen roman is Aan 
het eind van de dag, dat volgens NRC NEXT een ‘uitstekende en 
bijzonder onderhoudende roman is geworden’. Nelleke Noorder-
vliet is columniste voor Trouw en voor OVT. Dit jaar schrijft zij het 

essay voor de Maand van de  
Geschiedenis. In Betje Wolff ziet zij 
een geestverwant.  
Boeken bij Betje kan zich geen  
betere auteur wensen om de spits af 
te bijten dan Nelleke Noordervliet. 
De avond begint om 20.00 uur met 
een inloop vanaf 19.30 uur met 
koffie en thee. Na afloop is er tijd 

voor een hapje en een drankje, boeken bekijken en met elkaar in 
gesprek gaan voor wie dat wil.. 
Reserveren alleen per mail: boekenbijbetje@gmail.com 
Datum:    vrijdag 14 september 2018 
Tijd:         20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Plaats:     Betje Wolff Museum, Middenweg 178, 1462 HL Midden- 
                 beemster 
Gast:        Nelleke Noordervliet 
Toegang: 10 euro 
De gasten die we later in het jaar verwachten zijn Mathijs Deen (12 
oktober), Kees ’t Hart (9 november) en Mensje van Keulen (14  
december).◄ 
 
Jong geleerd………… 
Op een doordeweekse dag word je als vrijwilliger van het AMW 
verteld dat er ’s middags een groep van 17 personen op bezoek 
komt. En ja wel, om drie uur komt er een groep zich melden aan de 
deur. Twee begeleiders en 15 zeer jonge gasten. Het betrof een 
groep kinderen van een kinderopvangcentrum uit de Langedijk. Het 
bleek al de tweede groep te zijn die ons museum in die week een 
bezoek bracht. Groep één wilde naar de Schermermolens, maar dat 
kon niet door gaan.  
Een vermelding in een Agrarisch Magazine in Noord-Holland bracht 
hen op het idee ons Agrarisch museum te bezoeken. Groep één was 
dat zeer goed bevallen. Groep twee volgde dus nu. Jongens en 
meisjes van 5 tot 8 jaar. Een leergierig stel. Een paar kinderen  
waren er met de eerste groep ook al geweest. Aan hun reactie merk 
je dan wat ze hebben onthouden. 
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Als ik in het museum iets wil vertellen over de kwispedoor en ik 
zoek naar het woord, komt dat woord even niet maar wel spuug-
bakje. Maar het is natuurlijk kwispedoor. Dat stoort me.''  
Veel voorwerpen in het museum liggen na aan z'n hart. Een leuk 
verhaal zit aan de kunststof koe die in het museum staat. “Een Hol-
stein Frisian die we Jacoba hebben genoemd, naar Jacoba Hartog. 
Dat was een Beemster pink dat in 1875 naar Amerika geëxporteerd 
werd. Vernoemd naar oud-burgemeester van Beemster, Cornelis 
Hartog. De afbeelding van de koe was presse-papier en heeft nu het 
uiterlijk van Jacoba Hartog.'' 
Besturen 
De aftekening maken en lezen van een kalf is één van de beroeps-
matige specialiteiten van Cees de Waal. “Een kunde die ik had was 

dat ik op het oog wist welke stier bij welke koe paste en kon zien 
welke dochter van welke stier afkomstig was. Na afwijkende draag-
tijd werd het kalf bekeken of zij tekenen van te vroege of te late 
geboorte vertoont; dit werk deed ik bij het Nederlandse Rundvee-
stamboek”. Als adviseur van de foktechnische commissie bereisde 
hij Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Overijssel. ''Bijna nooit 
thuis.'' Er kwam een aanbieding om bij KI Vereniging Sijbekarspel te 
gaan werken. “Bij de nieuwe werkgever was ik nu elke avond thuis, 
maar had na het eten toch weer iets te doen. Ik zat in de besturen 
van Goed Wonen, de Rabobank en de OVTB.'' Een weekavond was 
voor zijn vrouw Betsy. “Ik had eigenlijk altijd iets te doen. Ook in de 
vakantie.''  
Betsy vult aan: “We gingen altijd maar een week op vakantie, pa 
had geen tijd. Maar door zijn werk konden de kinderen ook wel 
eens met hem mee, dat vonden ze prachtig.'' 
Vrijwilligerswerk 
Toen Cees de Waal ophield met werken, zou er een zwart gat in tijd 
ontstaan. “Ik kwam namelijk om zes uur 's avonds thuis, we aten 
met het gezin en ik ging weer ergens heen om te vergaderen.'' Het 
verzoek vrijwilliger te zijn voor het Agrarisch Museum in Midden-
beemster kwam dus voor beide partijen goed uit. “Ik heb veel op 
veehouderijen gezien en die kennis konden we gebruiken. Daar-
naast heb ik me ook nog bezig gehouden met het verzamelen van 
gegevens van de tien dag-kaasfabrieken die Beemster rijk was. Ook 
heb ik alle stolpen in de Beemster gefotografeerd en deze (met 
meetgegevens) overgedragen aan de Vrienden van de Stolp”. 
Over vrijwilligerswerk is hij duidelijk: “Je doet het als je het wilt. 
Voor vrijwilligerswerk krijg je geen vergoeding.'' 
Drive 
“Ik heb altijd een bepaalde drive gehad. Ik denk dat het komt toen 
na de oorlog de huur van m'n vaders gehuurde boerderij, De Lepe-
laar aan de Middenweg, werd opgezegd. Hij moest noodgedwongen 
iets anders zoeken, ik dacht toen: ik zal op de een of andere manier 
mijn uiterste best doen om in een vak uit te blinken. Op de ULO in 
Middenbeemster haalde ik tienen voor geschiedenis en aardrijks-
kunde. Later op de middelbare landbouwschool haalde ik op de 
eindlijst acht achten en negen negens, ik was nummer één van dat 
jaar”. 
 

 
 
We vatten figuurlijk de koe bij de horens en kwamen via de stal, ”het 
koeien eten”, melken, kaas maken en paard met wagen op de kaas-
markt terecht. Het was vrijdag en een bezoekertje was ’s morgens nog 
op de kaasmarkt in Alkmaar ge-
weest. 
Bij de bijenstand met film, streek 
iedereen, ademloos kijkend, op de 
vloer neer. Wat een interesse! 
Resultaat: Een bericht in de krant 
brengt de jongste onder ons in 
een museum. Jong geleerd en 
dan……gedaan? Van mij mag het!◄ 

 
 

Vrijwilliger aan het woord 
Het leek de PR-commissie een leuk idee om regelmatig een vrijwilliger 
aan het woord te laten in de Nieuwsbrief. Te beginnen met een ‘oud 
gediende’ : Cees de Waal. 
Cees de Waal is met z'n 89 jaar vrijwilliger voor het Agrarisch Museum 
in Middenbeemster. Daarmee is deze oudste vrijwilliger een man van 
het eerste uur en maakte hij vele ontwikkelingen binnen het museum 
en de Historisch Genootschap gemeenschap mee, die hij achter elkaar 
oplepelt. Dat hij nog goed meekan blijkt uit het resultaat van zijn rijbe-
wijs-keuring in het voorjaar van 2017: zonder verdere keuringen 'met 
al m'n medicijnen' kan hij weer vijf jaar de weg op. 
Cees de Waal raakte betrokken bij de voorbereidingen om te kijken of 
de stolp een Agrarisch Museum kon worden. “Gerrit Köhne woonde in 
het voorhuis en zorgde er voor dat in de boerderij bij goed weer de 
deuren open gingen om te luchten. Het dak was lek, in het voorjaar 
nestelden er vogels binnen, er stonden oude decorstukken in de berg 
van de toneelvereniging.'' 
Samen met Dick Schuijtemaker, Jan Kreuger en Paul Koeman ruimde 
Cees de Waal de boerderij op en maakten ze een plan voor de in-
richting. “Wij vier verstonden elkaar gemakkelijk en hadden ook al een 
tentoonstelling georganiseerd. Deze bestond onder andere uit één 
miniatuur boerderij. Wel aan het eind van de middag een vel plastic 
over de spullen, tegen de vogelpoep.'' 
Zwammen 
Met hulp van stichting Museaal Historisch 
Perspectief uit Haarlem werd er een kaart-
systeem opgesteld waarop de inventaris 
kwam. “In de hooiberg en in de dars lagen 
twee hopen, omgeven door speciaal plastic 
met een opening. En dat er bouwkundig iets 
moest gebeuren, was duidelijk. De Rabo-
bank Beemster-Zeevang schonk een bedrag 
en het VSB Fonds deed een schenking voor 
de restauratie van de boerderij. Daarbij 
hoorden het 'bestrijden van borende insec-
ten en zwammen', het herstel van de dak-
constructie, inrichten van de lange en korte 
regel, plaatsen van koeschotten in de stal.'' 
In 1997 droeg de gemeente de boerderij en grond voor het symboli-
sche bedrag van één gulden over aan het Historisch Genootschap 
Beemster. 
Kwispedoor 
Cees de Waal is snel in denken en het raadplegen van z'n geheugen, 
hij is iets minder in het formuleren. Een herseninfarct maakt dat zijn 
spraak trager is. In het gewone gesprek gaat het ongemerkt voorbij, 
maar De Waal vindt dat het hem teveel beperkt. “Een praatje moet er 
vlot uitkomen, je moet je woordje klaar hebben, dat ben ik zo ge-
wend. Dat lukt me niet meer.   



Er wordt gezegd dat hij álles van de Beemster en haar geschiedenis 
weet, zijn ULO geschiedenis-cijfers eer aan doet. Dat gaat De Waal 
te ver. “Ik weet tamelijk veel. Wanneer ik het niet weet, zoek ik het 
op.'' 
Kaas-pers 
Het Agrarisch Museum heeft het predicaat ‘Geregistreerd Muse-
um’. Het predicaat geldt voor vijf jaar. “Jammer genoeg is het moei-
lijk om te kunnen blijven voldoen aan de eisen voor dit predicaat 
met name vanwege de klimaat- en vochtbeheersing. En het kassa-
systeem moet ook gemoderniseerd worden. Maar het is nu ook 
mooi, er staan veel mooie voorwerpen die de moeite waard zijn om 
te zien.''  

 
Het mooiste voorwerp in het 
Agrarisch Museum vindt Cees 
de Waal de kaaspers in het 
kaasmakers-gedeelte. “De pers 
is van ongeveer 1865, oud 
maar luxe. Mooi houtsnijwerk, 
schilderingen van een koe en 
paard erop.''◄ 
 

Cees en Betsy de Waal. Vorige maand waren zij 60 jaar getrouwd. 
Een beroemd echtpaar in de Beemster. Dank voor dit interview! 
 

HGB-Complimentprijs 2017 
Het Historisch Genootschap Beemster looft jaarlijks een prijs uit aan 
een initiatief waarvan het bestuur meent dat het de Beemster in 
historische zin heeft verrijkt. Dat kan een gebouw zijn dat prachtig is 
gerestaureerd, een website die aandacht heeft voor specifieke  
historische zaken, een oude bomensingel,…. 
Het bestuur vraagt hiervoor een advies aan de Afdeling Beemster 
Erfgoed. Deze mensen wikken en wegen en komen met een voor-
dracht. Het bestuur bespreekt die en dan valt het besluit. 
Op 4 december 2017 lanceerden Erfgoedvereniging Bond Heem-
schut, de boerderijenstichting Noord-Holland “Vrienden van de 
stolp” en het Westfries Genootschap de campagne “Red de stolp”. 
Heel veel stolpen, de typische bouwwijze van de Noord-Hollandse 
boerderijen, worden om allerlei redenen in hun voortbestaan be-
dreigd. In ons erfgoed Beemster, dat geroemd wordt om z’n prach-
tige stolpen, zijn er ook al veel  verdwenen, of vervangen door een 
zogenaamde “nieuwe stolp”, die helaas nooit de originele, karakte-
ristieke uitstraling hebben. 
Gelukkig zijn er ook voorbeelden dat een stolp door zorgvuldig on-
derhoud, uitgevoerd met kennis van zaken, in originele staat be-
houden blijft. Zo’n stolp is “De Lepelaar”. 
Deze boerderij werd in 1683 in opdracht van Cornelis Jbz. Ploegh, 
burgemeester van Jisp, gebouwd. De gevelsteen bevat het wapen 
van Jisp, een lepelaar. Het is één van de 
zeer weinige 17e eeuwse boerderijen 
die de Beemster nog heeft.  
 
Niet alleen het gebouw, maar ook het 
omringende erf zijn nog bijna geheel 
origineel en in uitstekende staat van 
onderhoud. Dat originele blijkt bijvoor-
beeld uit het feit dat de eigenaren bij 
het vervangen van het rietdak weer de 
oorspronkelijke configuratie hebben 
gekozen zonder de o-zo-populaire dak-
ramen. 
 

De familie Hartog heeft de stolp in 1979 gekocht van de laatste familie 
die daar boerde en hem uiterst zorgvuldig met besef van de historische 
waarde onderhouden. 
Daarom heeft het HGB de Complimentprijs 2017 toegekend aan de 
familie Hartog.◄ 

 
 

Het scholenproject 
In de maand mei kwamen kinderen 
uit groep 5 van de basisscholen uit de 
omgeving op bezoek bij het Agrarisch 
Museum Westerhem, het Bezoekers-
centrum en bij het Betje Wolff Muse-
um.  
En net als de vorige jaren was het 
weer een waar feest: voor de kin-
deren en voor de medewerkers! 
 
De kinderen arriveerden met hun begeleiders ’s morgens vroeg bij het 
Agrarisch Museum en kregen daar een toelichting op het programma 
‘Wonen in vroeger tijden’ dat die ochtend plaatsvindt. Ze zagen een 

film over wonen op verschil-
lende wijzen om in de stem-
ming te komen. Ze gingen in 
groepjes op bezoek bij de 
burgemeester die zijn mooie 
huis liet zien, bij boer Jan, die 
vertelde over het paard met 
het bokje ernaast en de koe 
die ziek op stal staat. Boer 
Jan liet hen ook zien hoe de 

mensen vroeger naar de wc gingen: gewoon in een houten hokje met 
een gat in een plank, het huisje, boven de sloot! 
Ook ontmoetten ze vrouw Maartje, de vrouw van boer Jan, in haar 
domein. Vervolgens staken ze over naar het Betje Wolff Museum. Daar 
gingen ze ook in groepjes 
door het huis en de tuin. 
De kinderen zagen dat er 
water uit de put komt. Ze  
mochten zelf water ophalen 
en een wedstrijdje doen wie 
het meeste water in de tobbe 
krijgt. In de keuken zaten opa 
en oma thee te drinken en 
vertelden over het turf op zolder. Op de grote zolder mochten de kin-
deren een baby van vroeger uit een heel oude wieg halen en voorzich-
tig uitkleden om te zien wat die allemaal aan heeft: 7 kleertjes en 6 
veiligheidsspelden! En juffrouw Cornelia, de dienstbode van Betje, liet 

haar kamertje zien én de bedstee. 
Ze mochten zelfs de bedstee even 
proberen in een nachtponnetje. 
Dan nog een quiz en de ochtend 
was om. 
Bij de evaluatie met z’n allen in de 
tuin, met tips (“het zou handig zijn 
als de tobbe niet lekte”) en tops, 

komt regelmatig het commentaar “het duurt te kort” of “het is allemaal 
leuk”. En hoe bijzonder dat twee meisjes van een school op een middag 
op hun step terugkwamen naar het museum met hun kindermuseum-
kaart om zelfstandig nog eens verder in het museum rond te kijken. 
Met de speurtocht hebben ze zich prima vermaakt en Paul Stolp kon-
den ze meteen helpen met het geven van water aan de planten. ◄ 
 



 

Beemster Tuinenweekend 
Vorige maand brachten weer vele mensen een bezoek aan de tuin 
van onder andere het 
Betje Wolff museum. 
Ondanks het mooie 
weer kwamen dit jaar 
minder bezoekers naar 
de tuinen dan vorig 
jaar. De bezoekers die 
kwamen, namen er 
ruimschoots de tijd 
voor. Zo genoten de 
bezoekers eerst van de 
koffie met koek en 
gingen daarna de tuin in om alles uitgebreid te bekijken. Ze waren 
zeer geïnteresseerd, wat bleek uit vragen zoals: Hoe heet deze klim-
roos? Is de vrucht van de moerbeiboom zo groot als een granaatap-
pel? De tuin zag er verzorgd en gezellig uit. In de ene hoek had Paul 
zijn schilderijen uitgestald en in de andere hoek stonden de kruiden 
en geraniums. Onze tuinmannen hadden heel veel tijd en energie 
aan de tuin besteed en dat was te zien. Zij doen het nog altijd graag, 
maar soms valt het niet mee. Daarom werd een aanbod van een 
echtpaar om te helpen in de tuin in dank aangenomen. 
Dankzij Paul en Piet kan Betje trots zijn op haar tuin en zij hoopt er 

nog vele jaren van te kunnen genieten.◄ 

Film `Betje een feministe in de Beemster` naar filmfestival 
in Vlissingen 
De film over Betje wordt tijdens het film- en literatuurfestival `FILM 
BY THE SEA` vertoond. Tijdens de opening van het Betje Wolff  
Auditorium in Middelburg vorig jaar was er al belangstelling voor de 
film. Groot was toch de verrassing dat er vrijdag 22 juni een bericht-
je kwam of de film tijdens de festivaldagen vertoond mocht wor-
den. De hulp van de regisseur Paul Kramer is ingeroepen om de 
technische zaken te regelen.  
Het festival trekt jaarlijks zo`n 30.000 bezoekers en is van 7 tot en 
met 16 september. We zijn er trots op!◄ 
 

Indrukwekkende onthulling monument aircrash 
Op dinsdag 26 juni jl. vond de onthulling plaats 
van het monument ter nagedachtenis aan de 
omgekomen en vermiste bemanningsleden van 
de Lancaster ED988. Dit militaire vliegtuig stortte 
75 jaar geleden op die dag neer in een weiland 
achter de kerk in Westbeemster. Het was een 
plechtige en indrukwekkende bijeenkomst. Onder 
grote belangstelling werd de plaquette onthuld. 
De realisatie van dit monument is te danken aan 
de (particuliere) giften van velen.  

Onder de aanwezigen onder andere een afvaardi-
ging van de ambassades, provincie en burgemeester mevrouw Van 
Beek. Zij legden bloemstukken en kransen bij het monument. Het 
koperensemble van Beemsters Fanfare zorgde voor het muzikale 
gedeelte. Het was een ontroerende en respectvolle bijeenkomst 

tijdens een prachtige, vredige 
avond. Een schril contrast met 
75 jaar geleden, 26 juni 1943. 
“Voor een monument is het 
nooit te laat”, aldus Nic van 
Baar van de werkgroep. “We 
denken voor altijd in dankbare 
herinnering terug aan deze 

jonge militairen die het leven lieten voor ons, voor onze vrijheid.”◄ 
 
 

 

HGB en de AGV 
Vanaf 25 mei 2018 is ook voor het HGB de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG) van kracht. 
Het HGB heeft op een aantal wijzen persoonsgegevens geregistreerd. In 
een nog nieuw op te stellen privacyverklaring zal het HGB aangeven 
hoe hiermee wordt omgegaan en wat uw rechten zijn om hierover te 
beschikken. Deze privacyverklaring komt t.z.t. op de website te staan.   
 
Voorlopige privacyverklaring 
Door het lidmaatschap van het HGB en/of de verbintenis als vrijwilliger 
bij een van de afdelingen, betekent dat het HGB van u gegevens geregi-
streerd heeft. In de nog op te stellen nieuwe privacyverklaring wordt 
aangegeven hoe hiermee wordt om gegaan en wat uw rechten zijn. 
Als u nu al wilt weten welke gegevens van u binnen het HGB worden 
opgeslagen, kunt u contact opnemen met de secretaris van het HGB via 
info@historischgenootschapbeemster.nl. 
Via de secretaris kunt u ook aangeven welke gegevens u eventueel wilt 
aanpassen. Het verwijderen van alle gegevens staat gelijk aan het op-
zeggen van het lidmaatschap van het HGB. 
Het HGB registreert van haar leden en/of vrijwilligers de volgende per-
soonsgegevens: 
- Voorletters, familienaam, adres, postcode, woonplaats en mail adres. 
- Geslacht, in de vorm van: “Dhr.”, “Mw.”,” Fam.”, “De heer”, 
“Mevrouw”, “De heer en mevrouw”. 
- Of men erelid, gezinslid, of bedrijfslid is. 
De gegevens worden beheerd door de secretaris. 
De gegevens worden gebruikt voor: 
- verzending aan de leden van het historisch tijdschrift De Nieuwe 
Schouwschuit. Dit gebeurt door bezorging aan huis; voor leden buiten 
de Beemster gebeurt dit per post. 
- verzending aan de leden van de periodieke Nieuwsbrief. Dit gebeurt 
bij voorkeur per e-mail; leden die geen prijs stellen/geen mogelijkheid 
hebben voor e-mail ontvangen de Nieuwsbrief per post. 
- verzending aan leden van oproepen ter vergadering, uitnodiging voor 
lezingen van het HGB, en bijzondere gebeurtenissen als bijv. de  
opening van een tentoonstelling in een van onze musea. 
- de lidmaatschapskaarten. 
- verzending aan leden van facturen voor de contributie, bijhouden van 
betaling en eventuele herinneringen. Hiervoor stelt de secretaris de 
daarvoor noodzakelijke gegevens beschikbaar aan de penningmeester. 
- specifieke lijsten met deze gegevens noodzakelijk voor de taakuitvoe-
ring van de afdelingen (b.v. de dienstroosters van de musea). Deze 
lijsten worden in het algemeen beheerd door de afdelingssecretaris. 
Wilt u hiervan weten wat er geregistreerd is dan kunt u dit ook opvra-
gen via info@historischgenootschapbeemster.nl . 
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Hiervan wordt 
niet afgeweken anders dan met voorafgaande, nadrukkelijke toestem-
ming van betrokkene. 
Verzoeken van derden om onze leden te informeren over activiteiten 
van derden worden in principe afgewezen. 
Op de homepagina van deze website kunt u onder het kopje: over-het-
hgb -> over-de-vereniging de verenigingsstructuur vinden. In het be-
leidsplan is beschrijving en een organigram opgenomen.◄ 
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