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1. BESTUURSVERSLAG
1.1

INTRODUCTIE

De belangrijkste gebeurtenis in 2019 was voor onze Vereniging zonder twijfel de verbouwing en
herinrichting van onze huisvesting de Broederschapshuisjes. Op de feestelijke heropening mochten
we vele gasten verwelkomen. Uiteraard hopen we weer vele jaren gebruik te maken van ons
monumentale onderkomen in de oude kern van Vleuten. Vooruitkijkend naar die toekomst heeft het
bestuur in 2019 een Meerjarenbeleidsplan ontwikkeld dat in de najaars-ALV van 2019 is
gepresenteerd. Hierin geven we onze visie op de richting die we met onze Vereniging de komende
jaren willen in slaan. Hierin is ook belangrijke rol weggelegd voor de Broederschapshuisjes. Natuurlijk
zijn er ook weer vele publieksactiviteiten georganiseerd, is erfgoededucatie voor met name
scholieren verder opgepakt, en zijn er weer vier edities van ons alom gewaardeerde kwartaalblad
uitgebracht.

1.2

MEERJARENBELEIDSPLAN

In de ALV van september heeft het bestuur het Meerjarenbeleidsplan gepresenteerd. Als missie van
de Vereniging hebben we gesteld dat wij streven naar bewustwording van de geschiedenis en behoud
van historisch erfgoed binnen het grondgebied van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn.
Als vrijwilligersvereniging doen we dat door het ontplooien van activiteiten en het uitbrengen van
publicaties om een gezamenlijke betrokkenheid bij de lokale geschiedenis te stimuleren.

Vanuit de Missie en Visie hebben we Kerndoelen en Ondersteunende doelen vastgesteld, waaruit
bijbehorende subdoelen zijn afgeleid. Kerndoelen volgen rechtstreeks uit de Missie en Visie van de
Vereniging. Ondersteunende doelen dienen om de Vereniging draaiende te houden. Op deze manier
doen we de goede dingen en doen we tevens de dingen goed.
Om Kerndoelen en Ondersteunende doelen zo concreet mogelijk te maken zijn deze onderverdeeld
in subdoelen. Van de daarbij behorende actiepunten is in Bijlage 1 een overzicht gegeven van de
stand van zaken.
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De Historische Vereniging zal zich blijven richten op haar sterke punten zoals het kwartaalblad,
organisatie van activiteiten en educatie. Verder hebben we voor de komende jaren een viertal
speerpunten gedefinieerd.
1. Zo hebben we de ambitie om veel nieuwe bewoners te bereiken, zowel uit de oude dorpskernen
als de nieuwe wijken in ons gebied. Een eerste meting leert dat dat door enkele gerichte acties
eind 2019 effect heeft. Dat stimuleert ons om op deze weg door te gaan.
2. Daarnaast wil de Historische Vereniging van de Broederschapshuisjes een trefpunt maken voor
ontmoetingen, onderzoek en tentoonstellingen voor historisch geïnteresseerden. Inmiddels is er
een start gemaakt met een ruimere openstelling en is een eerste Historisch Café aanstaande.
3. Ten behoeve van het voorgaande punt zijn we, net als voor overige activiteiten, afhankelijk van
vrijwilligers. Hiervoor wordt momenteel helder een vrijwilligersbeleid ontwikkeld, de
organisatiestructuur wordt tegen het licht gehouden en functiebeschrijvingen worden gemaakt
en geactualiseerd.
4. In 2019 zijn we begonnen met een langdurig project om archief en collectie beter digitaal
toegankelijk te maken. In het bezoekersdeel van de BSH is een aparte PC geplaatst waar de
bezoeker zelf kan zoeken in de reeds bestaande digitale collectie.

1.3

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

In 2019 werden, twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Op de ALV van 3 april 2019, werd
de jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018 met algemene stemmen door de leden aangenomen.
Tevens kregen de leden een update over de stand van zaken men betrekking tot de verbouwing van
de Broederschapshuisjes. Tot slot werd inzicht gegeven in het proces dat het bestuur doorlopen
heeft om te komen tot een concept Meerjarenbeleidsplan. Leden werden uitdrukkelijk benaderd en
betrokken om hierbij input te geven.
Op 18 september 2019 werd de Najaars Ledenvergadering gehouden waarin het Meerjarenbeleidsplan centraal stond en werd goedgekeurd. Secretaris Afiena van IJken-van Zanten stelde zich
niet verkiesbaar, zij werd opgevolgd door tweede secretaris Arjo Roersch van der Hoogte. De
begroting voor 2019 werd goedgekeurd door de leden. De ledenvergadering benoemde Rein Pouw
en Jan Bosman tot ereleden vanwege hun grote verdienste voor de Vereniging.

1.4

VRIJWILLIGERS

Zowel bestuursleden als een groot aantal andere actieve leden van de Historische Vereniging dragen
als vrijwilliger bij aan de activiteiten. Het aantal actieve vrijwilligers is in 2019 is stabiel gebleven op
ongeveer 10% van al onze leden, zo’n 80 mensen die onbezoldigd en belangeloos in meer of mindere
mate een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelstellingen.

1.5

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

In 2019 zijn geen ereleden of Leden van Verdienste benoemd. Per 31 december 2019 kent onze
Vereniging de volgende ereleden: Prof. Dr. Ina Isings (†), Ad van Zoeren, Jan Schutte, Margreet StaalSpekman, Jan Bosman en Rein Pouw. Per 31 december 2019 zijn Lid van Verdienste: Kees Rasch, Tiny
de Groot, Jan de Jonge, Anne de Moraaz Imans, Jan Bos, Jan van Zuijlen, Theo Wolters en Veronique
Voorn-Verkleij.
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1.6

BESTUUR

Het bestuur bestond was in 2019 als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Gerda Oskam

Voorzitter

Harry van der Meer Vicevoorzitter en
bestuurslid
communicatie
Afiena van IJkenSecretaris
van Zanten
Arjo Roersch van
2e secretaris /
der Hoogte
secretaris (v.a. sept)
Edwin van den
Penningmeester
Berg
Wim de Vrankrijker
Jan Sangers

Arthur van der Leij

Einde
termijn
2021

2021

sept
2019
2020
2022

Bestuurslid
2021
publieksevenementen
Bestuurslid
2020?
kenniscentrum en
museum
Bestuurslid
erfgoededucatie

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht De Vrijstaat
Voorzitter Raad van Toezicht Sport Utrecht
Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Senior Beleidsadviseur Divisie Militaire
Gezondheidszorg bij het Ministerie van
Defensie
Conservator bij Stedelijk Museum Vianen /
Gemeente Vijfheerenlanden
Consultant/Project Manager Uniresearch
B.V.
Senior Risk manager VIVAT
(Zwitserleven/Reaal)
Bestuurslid Pensioenfonds SNS REAAL

Voorzitter A.F.W. Daarnhouwer Stichting
Bestuurslid Heijmerink-Reith Stichting
Adviseur Expat Center Utrecht
Docent/Examinator Economie Hogeschool
Utrecht

In 2019 kwam het bestuur 12 maal in vergadering bijeen, waarvan tweemaal een speciale sessie in
het kader van het Meerjarenbeleidsplan.

1.7

LEDEN

In 2019 zijn 59 nieuwe leden ingeschreven en 52 leden afgevoerd uit de ledenadministratie. Het
totale aantal leden op 31 december 2019 bedroeg 852 (2018: 857) leden, waaronder 6 ereleden en 8
leden van verdienste. Daarnaast zijn er 36 (2018: 24) niet betalende leden, met name
zusterverenigingen en gratis jaarabonnementen uit acties zoals project Haarzicht.
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2. PUBLIEKSEVENEMENTEN
2.1

ACTIVITEITEN

In 2019 werden onder meer de volgende activiteiten georganiseerd:
Datum

Activiteit

Verzorgd door

9 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers &
relaties
Doelstelling is om ook onze relaties (sponsors,
partners) meer bij de Vereniging te betrekken
Lezing: Schaatsen door de historie
Locatie: de Zandweg, de Meern
Lezing “de Eerste Wereldoorlog” door Jos van Raan
Locatie de Schakel, Vleuten
Lezing Romeinse schepen, door Diana de Wild,
Locatie: de Zandweg, de Meern
Lezing Ridder van Rossum, door Sander Wassing
Locatie: Buurtcentrum Hof ‘t Spoor
Lezing recente opgravingen in Leidsche Rijn
Door Erik Graafstal & Herre Wynia,
stadsarcheologen
Locatie Metaal Kathedraal, de Meern
Lezing Forten langs de Oude Rijn, door Marieke
van Dinter
Locatie: Museum Castellum
Rotaryclub Vleuten-Haarzuilens (op aanvraag)
Locatie: Wapen van Haarzuilens
Romeinen dag in Castellum Hoge Woerd
Kinderactiviteiten en promotie
Historische Fietstocht door onze wijken

Historische Vereniging

Aantal
bezoekers
80

Historische Vereniging

40

Historische Vereniging

35

Historische Vereniging

40

Historische Vereniging
i.s.m. buurt comité Rijnvliet

75

Historische Vereniging

65

Historische Vereniging

25

Castellum, medewerking
door Historische Vereniging
Evalien van ’t Veen i.s.m.
Historische Vereniging
Historische Vereniging.

1500

Door Ad van Zoeren i.s.m.
Kasteel en Historische
Vereniging
Evalien van ’t Veen i.s.m.
Historische Vereniging
Historische Vereniging
Historische Vereniging
Historische Vereniging

50

Castellum i.s.m. Historische
Vereniging

65

Historische Vereniging
Evalien van ’t Veen i.s.m.
Historische Vereniging
Door Ad van Zoeren i.s.m.
Raadhuis

200
50

23 jan
5 febr
19 mrt
16 apr.

8 mei

9 mei
12 mei
30 mei
15 juni
16 juni

Deelname aan Braderie Vleuten
Voornamelijk promotie
Lezing over Kasteel de Haar, door Ad van Zoeren

30 juni

Historische Fietstocht door onze wijken

31 aug
1 sept
8 sept

Heropening Broederschapshuisjes
Openhuis in Broederschapshuisjes
Lionsclub Vleuten-de Meern
Locatie: Utrechtseweg 14, Utrecht
Lezing opgravingen bij Castellum door Erik
Graafstal
Locatie: Castellum
Open Monumentendag, BSH gehele dag geopend
Historische Fietstocht door onze wijken

10 sept

14 sept
14 sept
27 sept

Vleutense lezing, door Ad van Zoeren,
Locatie het Raadhuis, Vleuten

30
90

30
150
300
50

60

4

13 okt
13 okt
15 okt

30 okt

31 okt

5 nov
12 nov
10 dec

Nationale Archeologiedag
Div activiteiten in Castellum Hoge Woerd
Lezing Archeologie door Alexander van der Bunt
Locatie Castellum
Lezing Historische documenten, door Marco
Mostert
Locatie boerderij de Hoef, Utrecht
Lezing over onze wijken t.b.v. Rotary
Locatie: kantine Fletiomare
Externe aanvraag
Lezing wijk de Tol, t.b.v. buurtvereniging
Locatie: Spes Nostra Vleuten
Externe aanvraag
PubQuiz Maximus
Locatie Brouwerij Maximus
Lezing historie van de Meern, door Kees Rasch
Locatie de Schalm de Meern
Lezing Kustgenese Oude Rijn, door Peter Vos
Locatie Castellum Hoge Woerd

Door Castellum m.m.v.
Historische Vereniging
Historische Vereniging
i.s.m. Castellum
Historische Vereniging

1000

Rotary, i.s.m. Historische
Vereniging

50

Buurtvereniging de Tol
i.s.m. Historische
Vereniging
Maximus i.s.m. Historische
Vereniging
Historische Vereniging

50

Historische Vereniging

55

30
40

150
80

Voor lezingen betalen de bezoekers een kleine entree, Leden van de Vereniging krijgen korting.
Hierdoor is de organisatie budgettair neutraal voor de begroting van de Vereniging.

2.2
•

SPECIALE ACTIVITEITEN
Veel aandacht is besteed aan de heropening van de Broederschapshuisjes. Na een grondige
verbouwing (zie ander item) werd op 31 aug 2019 door wethouder Anke Klein in samenwerking
met Henny Smorenburg van de Broederschap van onze Lieve Vrouwe (eigenaar van het gebouw)
en Jan Sangers (projectleider namens de Historische Vereniging) officieel het gebouw heropend.
De Vereniging heeft veel werk verricht om dit ook publicitair als hoogtepunt in de aandacht te
krijgen. Op 31 aug was de activiteit gericht op genodigden. Doelgroep waren o.a. de vrijwillige
medewerkers, mede als dank voor hun betrokkenheid bij de verbouwing. De leden van de
Broederschap van Onze Lieve Vrouwe. Daarnaast waren ook andere relaties als pers, sponsors,
en organisaties uitgenodigd.
Op zondag 1 sept werd een Open Huis
georganiseerd. Alle geïnteresseerden
konden die dag het vernieuwde
onderkomen bezichtigen en daarbij
ervaren dat ons nieuwe museum en
kenniscentrum een prachtige invulling
van
het
beeldbepalende
rijksmonument is geworden. Het vormt
met het museum en kenniscentrum
voor leden, bezoekers en toeristen een
zeer herkenbare aanvulling voor de
rijke historie van het gebied, in het
centrum van Vleuten.
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•

2.3

De Historische Vereniging is in 2017 een uitgebreide samenwerking met projectontwikkelaar AM
Wonen aangegaan. AM is de projectontwikkelaar van de wijk Haarzicht, een nieuwbouwproject
van ca 500 woningen die tussen 2019 en 2021 opgeleverd zullen worden. De overeenkomst is in
januari 2018 ondertekend tijdens de relatie- en medewerkersavond. De overeenkomst behelst
een uitgebreide samenwerking tussen AM en de Historische Vereniging voor een periode van
drie jaar. Alle nieuwe bewoners van de wijk Haarzicht ontvangen vier keer het kwartaaltijdschrift
van de Historische Vereniging, en AM ondersteunt het wijkproject Vinex tot Vicus financieel.

NAAMSBEKENDHEID

Door de organisatie van vele activiteiten over de rijke historie van ons gebied is de naamsbekendheid
van onze Vereniging gestegen. Wekelijks staan we vermeld in lokale persuitingen, we hebben een
toegenomen aantal volgers op social media en gemeenteraadsleden, Tweede Kamerleden en
wethouders weten ons te vinden. Ook hebben wij bij al de activiteiten veel geïnteresseerden en
nieuwe leden weten te binden. De inspanningen op dit gebied hebben een positieve bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling in de nieuwe samenleving van onze Vereniging.
De activiteiten leidden tot beperkte kosten voor de Vereniging. Alle activiteiten zijn mede
gefinancierd met externe en separate middelen. Naast entree voor bezoekers van lezingen waren
belangrijk de bijdragen van maatschappelijke partners, overheid en sponsoren.

3. KENNISCENTRUM EN MUSEUM DE BROEDERSCHAPSHUISJES
3.1

OPENSTELLING

Nadat ons kenniscentrum de Broederschapshuisjes in september weer gedeeltelijk is opengegaan is
de focus gelegd op activiteiten met betrekking tot de herinrichting, alsmede de inrichting van het
museale gedeelte. Elke maandag- en dinsdagmiddag, alsmede de eerste zaterdagmiddag van de
maand, zijn de Broederschapshuisjes weer geopend voor het publiek. Bezoekers stellen altijd nog
vragen over genealogische zaken en geschiedenis van ons gebied. Het aantal bezoekers is in de
laatste paar maanden van het jaar dat wij open waren beperkt gebleven. Gelukkig hebben we
iedereen kunnen helpen, ondanks dat we nog volop bezig zijn onze inventaris op orde te krijgen.

3.2

HERINRICHTING

De inhuizing was bijna een militaire exercitie. Een grote vrachtauto van de firma Kuijf met chauffeur
Piet Kuijf stond ons ten dienste om alle spullen die bij Jaap Moll en Louis van Gaal stonden
opgeslagen naar de Broederschapshuisjes te transporteren. Daarnaast zijn ook met een tandemasser
aanhanger achter de auto de rest-spullen die niet meer in de vrachtauto pasten opgehaald. Bij de
Broederschapshuisjes stonden enkele tientallen mensen klaar om alle spullen naar binnen te
brengen. Nadat alles was binnengebracht was het aan de “vaste” vrijwilligers, die altijd al de huisjes
bemensen, om zo snel en veel mogelijk weer op de plek te krijgen. Een ware uitdaging.
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Tegelijkertijd is het museumgedeelte opgetuigd en hebben we
schilderijen en andere zaken zichtbaar en toonbaar voor onze
bezoekers gemaakt. Op dit moment is het museumgedeelte ons
visitekaartje, het ziet er prachtig uit.
Momenteel worden we nog volledig in beslag genomen door het
weer op orde te krijgen van ons collectiebeheer. U moet zich
voorstellen dat alles maar dan ook alles na de inhuizing op een
andere plek terecht is gekomen. Een enorme klus voor de
vrijwilligers, die waarschijnlijk nog geheel 2020 in beslag gaat
nemen. Onze dank gaat uit naar de teams die de huisjes tijdens
openingstijden draaiende houden en tegelijk bezig zijn deze
enorme klus te klaren. Daarbij wordt vanzelf ook de kennis van
Jan Bosman gebruikt om de transitie van het oude
voorraadbeheer en de nieuwe situatie te vervolmaken.

3.3

VERNIEUWDE IT-INRICHTING

Binnen het Meerjarenbeleidsplan is de intentie opgenomen om meer van ons digitale archief
openbaar te maken. Om dit te realiseren moest eerst de gehele ICT-infrastructuur aangepast
worden. Met de verouderde systemen was e.e.a. niet haalbaar. Allereerst moest er een goede, snelle
internetverbinding gerealiseerd worden. Verder zijn alle werkstations vervangen door nieuwe snelle
machines. Als laatste is een centraal server systeem geplaatst. Hierdoor kunnen alle bestanden
centraal worden opgeslagen en kan er ook van buitenaf gewerkt worden.

3.4

TOEGANKELIJK MAKEN DIGITAAL ARCHIEF

De Historische Vereniging is in het bezit van een rijke collectie. Dit zijn zowel waardevolle stukken,
maar ook is er groot digitaal archief met documenten, foto’s kaarten, artikelen enz. Dit is op dit
moment alleen nog maar beschikbaar via een interne database, die met oude techniek in stand
gehouden werd. De wens opgenomen om de bestanden meer openbaar beschikbaar te stellen is
bedacht in twee onderdelen:
• In de Broederschapshuisjes moeten bezoekers zelfstandig kunnen kijken naar de items. Veelal zal
dat gaan om foto’s, kaarten en oud filmmateriaal. In het bezoekersdeel van de BSH is daarom
een aparte PC geplaatst waar de bezoeker zelf kan gaan zoeken.
• Verder willen we bestanden openbaar gaan maken via onze website. Thuis kan je dan ook zaken
opzoeken of bekijken. Belangrijk is het daarom om het “oude” archief binnen een Access
omgeving te gaan aanpassen en bewerken. Na de verbouwing zijn veel items op andere plekken
terecht gekomen en moet dus de index van alles worden aangepast.
In 2019 is een groep vrijwilligers begonnen om dit werk op te pakken: een langdurig project dat nu
echt met faciliteiten en structuur begonnen is.
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3.5

COLLECTIE EN DOCUMENTATIE

De verzameling publicaties werd ook dit jaar weer
uitgebreid met aankopen en schenkingen. Onder meer
verkregen wij een schilderij van Vleutense schilder
Graafland , alsmede een door hem beschilderde
speelgoedkist. Inwoners hebben genealogische kennis
kunnen opdoen in onze archieven. Tenslotte zijn weer
vele foto’s, krantenartikelen en overlijdensadvertenties
door onze medewerk(st)ers ingevoerd.

4. COMMUNICATIE
Onder de bestuursverantwoordelijkheid Communicatie valt zowel de Redactie van het kwartaalblad
“Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering”, samengesteld en vormgegeven door ‘de redactie’ en
de communicatiecommissie die zorg draagt voor de communicatie over de Verenigingsactiviteiten via
(sociale) media als; website, Facebook, Twitter, YouTube en Pers. Het delen van kennis en informatie
over ons leefgebied middels het tijdschrift is één van de kerndoelen van de Vereniging, de commissie
Communicatie valt onder de Ondersteunende doelen zoals in het Meerjarenbeleidsplan is
beschreven en visueel weergegeven op pagina 4.

4.1

KWARTAALBLAD ROND LEIDSCHE RIJN & VLEUTENSCHE WETERING

Ook in 2019 is de redactie er wederom in geslaagd om samen met diverse auteurs het kwartaalblad
te vullen met interessante en boeiende verhalen en informatie over de historie van ons leefgebied.
Naast de inhoudelijke bijdragen van auteurs en redactie wordt het succes van ons kwartaalblad
medebepaald door de vormgeving, mede te danken aan onze huisdrukker Van Rooijen, de bijdragen
van adverteerders en niet in de laatste plaats de rol van het team bezorgers die ieder kwartaal de
nieuwe editie verzendklaar maakt en door weer en wind de tijdschriften bezorgen.
De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en een drietal redacteurs. Content voor het tijdschrift
wordt aangeleverd door enthousiaste en deskundige auteurs. Om de kwetsbaarheid als gevolg van
kleinschaligheid, bij uitval van één van de vrijwilligers te verkleinen, is er in 2019 gestart met het
opstellen van de procesbeschrijving; totstandkoming tijdschrift en functieomschrijvingen van de
diverse rollen. Met deze functieprofielen kunnen gericht nieuwe vrijwilligers geworven worden om
ook in de toekomst het hoogwaardige niveau van het blad te kunnen handhaven. Geïnteresseerde
vrijwilligers die zich willen inzetten als redactielid, auteur of bezorger zijn welkom.

4.2

COMMUNICATIEPLAN

De commissie Communicatie van de Vereniging beziet hoe de communicatie naar doelgroepen
verbeterd kan worden en hoe de website en nieuwsbrief sociale media als Facebook, Twitter en
Instagram hiervoor ingezet kan worden. Onderzocht wordt hoe de jeugd beter bereikt kan worden.
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4.3

WEBSITE

De website is een belangrijk communicatiemiddel voor de Vereniging. Deze is bij een andere webhost
ondergebracht, wat heeft geleid tot een stabielere performance. Ook zijn we doorlopend bezig om
de website te verbeteren qua inhoud en uiterlijk. Op diverse pagina’s zijn aanpassingen doorgevoerd
ten goede van de leesbaarheid en het gebruiksgemak.
De website is een belangrijk communicatiemiddel, gemiddeld worden er zo’n 2500 pagina’s/ maand
geraadpleegd. Het is daarmee voor velen hét startpunt om informatie over de Vereniging en ons
leefgebied op te zoeken, vragen te stellen, lid te worden en/of lezingen/rondleidingen te reserveren.
Ook kunnen er via de webwinkel, eerdere edities van tijdschriften, boeken en DVD’s besteld worden.

4.4

SOCIALE MEDIA

Sociale media zijn een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Met name via Twitter en
Facebook worden de doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan gerealiseerd. Door op deze manier
onze activiteiten te promoten worden (nieuwe) bewoners en met name de jeugd zich bewust van de
rijke historische geschiedenis van ons leefgebied, ontsluiten we onze kennis hierover en vergroten
we de naamsbekendheid van de Vereniging.
De in 2019 vernieuwde Facebookpagina van de Historische Vereniging heeft 234 volgers. Wekelijkse
worden meerdere en diverse berichten gepost. Het aantal deelnemers wat de lezingen bezoekt is
gestegen mede doordat er bij diverse activiteiten gericht is geadverteerd op Facebook. Vanuit het
Twitteraccount @HistVerVdMHLR (560 volgers) wordt regelmatig getwitterd, berichten worden
geliked en geretweet. Graag wil de Vereniging ook op YouTube en Instagram actiever zijn om
daarmee ook jongeren te bereiken. Helaas hebben we hiervoor nog geen vrijwilliger gevonden.
Daarnaast heeft de Vereniging elk kwartaal een pagina in het Leidsche Rijn magazine, waarin we
diverse lokale onderwerpen belichten. Ook sturen we voor lezingen en activiteiten persberichten uit
naar de pers en deze worden zeer regelmatig overgenomen en worden onze activiteiten vermeld in
“de Uitladder Leidsche Rijn”.

5. ERFGOEDEDUCATIE
Het jaar 2019 stond in het teken van de heroriëntatie van de relatie van de Historische Vereniging
met het museum Castellum Hoge Woerd (CHW). Afgesproken is dat CHW zich uitsluitend zal richten
op de Romeinse tijd. Hierop zal hierna verder worden ingegaan. De uitwisseling van ideeën over de
vormgeving van de nieuwe samenwerking vindt nog steeds plaats en zullen in 2020 verder
uitgewerkt worden. De besprekingen worden in vriendschappelijke sfeer gehouden.

5.1

EDUCATIEVE PROJECTEN

Sinds de oprichting van museum CHW in 2015 is er steeds sprake geweest van een nauwe
samenwerking. Dat was met name een gevolg van het feit, dat personen die actief waren in de
Historische Vereniging ook activiteiten verrichtten voor het nieuw opgerichte CHW. In de loop van de
tijd deed zich de behoefte voelen om tot een afbakening van de activiteiten te komen. De keuze is
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daarbij begrijpelijker wijze zodanig uitgevallen, dat CHW het Romeinse deel van de geschiedenis zou
behandelen en de HV de periodes daarvoor en daarna.
Uit deze verdeling moge duidelijk zijn, dat voor de HV er meer dan voldoende waardevolle
erfgoedonderwerpen overblijven.
Afgezien van de onderwerpen is het meest in het oog lopende gevolg, dat de educatieve activiteiten
van de HV anders zullen worden uitgevoerd. Voordien vonden de educatieve activiteiten plaats
onder leiding van de HV en werden gerealiseerd door ons erelid Jan Bosman. Jan zal zijn activiteiten
voortzetten bij en in CHW. Hij zal de HV op andere onderwerpen blijven steunen.
Het overleg en de initiatieven tot samenwerking met CHW zullen zoals voordien voortgezet worden
middels het Programmateam Museum.

5.2

CASTELLUM HOGE WOERD

In 2019 zijn inspanningen gepleegd om voor de jongeren van Graafjunior en Kijkwijzer excursies te
organiseren naar Xanten en Alphen a/d Rijn. Doel was de jongeren enthousiast te houden voor
geschiedenis en hen zo langjarig aan de HV te binden. Helaas is het niet tot excursies gekomen
vanwege de aansprakelijkheid voor jongeren tijdens de excursies. Wij hebben er om die reden vanaf
gezien.
Het jaar begon voor de Graafjuniors met een voordracht van Erik Graafstal, de stadsarcheoloog over
archeologie in het algemeen en het Romeinse schip in Castellum in het bijzonder.
De diploma uitreiking van de Graafjuniors kreeg dit jaar extra kleur doordat de wethouder Erfgoed
van de gemeente Utrecht, mevrouw Klein, deze taak op zich had genomen. Daarna werd door de
Graafjuniors een Romeinse maaltijd samengesteld, die met de
ouders werd genoten.
In oktober werd de nieuwe groep Graafjuniors meteen in het
diepe gegooid tijdens veldonderzoek bij de Vikingrijn in het
Maximapark. Onder bezielende leiding van archeoloog Herre
Wynia trotseerden de jongeren regen en modder om
gemotiveerd naar archeologische voorwerpen te zoeken.
Ook dit jaar verzorgden de Kijkwijzers rondleidingen in het
museum CHW. Er loopt een proef om de rondleidingen tegen
een geringe geldelijke vergoeding te houden.
In het voor- en najaar werden projecten van het Leidsche Rijn
College in Castellum begeleid. Aan de hand van
vragenformulieren moesten de leerlingen een werkstuk maken.
Hiervoor werd een cijfer gegeven, dat voor het rapportcijfer
mee telde.

5.3

OVERIGE ONDERWERPEN

Door de gewijzigde relatie met CHW wordt actief gezocht naar leden die mede de commissie
Erfgoededucatie nieuwe vorm en inhoud kunnen geven. Er worden gesprekken gevoerd met een
gegadigde om de commissie te versterken.
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Er wordt aan gewerkt om de educatieve projecten een andere vorm te geven. De gerestaureerde
BSH zullen daarvoor als kenniscentrum worden gebruikt. Om daar invulling aan te kunnen geven
wordt mede een beroep gedaan op leden. Daarom wordt ook samenwerking gezocht met de
bibliotheek in Leidsche Rijn met vestigingen in Vleuterweide, De Meern en Leidsche Rijn Centrum.
De tochten door de wijk konden rekenen op goede belangstelling. Zodra er fondsen beschikbaar
komen zullen de (huifkar)tochten door de wijken weer nieuw leven worden ingeblazen. In eerste
instantie komt de nieuwe wijk Haarzicht in aanmerking.
Voor leden en niet-leden zijn diverse fietstochten door Leidsche Rijn georganiseerd, waarbij
historische locaties werden aangedaan. Initiatieven zijn ontplooid om nieuwe scholen aan de HV te
binden. Wij verwachten geen tegenstellingen met CHW, omdat de HV zich richt op de pre-Romeinse
tijd en periodes vanaf de Middeleeuwen.

6. RELATIES
Leden en bestuursleden hebben de Vereniging in bijeenkomsten van diverse organisaties en
instellingen vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld bij de netwerkbijeenkomst van Landschap Erfgoed
Utrecht (LEU) waarbij de Historische Vereniging als gastheer optrad. Tevens organiseerde we een
progamma-afstembijeenkomst met historische verenigingen uit Utrecht en ten westen van Utrecht.
Tot slot hielden we presentaties bij bijvoorbeeld de Rotary Haarzuilens en de Lionsclub Vleuten,
waren we aanwezig bij het ontbijt van het 4/5 comité Leidsche Rijn, de historisch en circulair
landschapssessies van de Metaal Kathedraal en de opening van Open Monumenten Dag. Met Kasteel
de Haar vindt er uitwisselingen plaats van artikelen in elkaars tijdschriften. Verder werkten we
regelmatig samen met projecten die in de bibliotheek plaatsvonden, zoals voor ouderen in De Meern
met een lezing en vertoning van oude films.

6.1

CASTELLUM HOGE WOERD

Met het museum Castellum Hoge Woerd zijn er intensieve contacten. De Vereniging neemt deel aan
het Programmateam Museum. Via dit Programmateam wordt de Historische Vereniging
geïnformeerd over de stand van zaken in het Castellum en kan zij voorstellen doen voor de inrichting
en programmering van het Castellum. Deze voorstellen worden meegenomen naar het
Programmateam Castellum Hoge Woerd, waarin de vier partners van het Castellum zijn
vertegenwoordigd. In het Castellum Hoge Woerd vindt een groot deel van de educatieprojecten
plaats die de Historische Vereniging in samenwerking met het Museum organiseert (zie hierboven).
I.v.m. het einde van de 5-jaar termijn voor de huur van de vrijwilligerskamer in Castellum Hoge
Woerd, is er in goed onderling overleg besloten de huur van de Vrijwilligerskamer niet meer voort te
zetten. In 2019 heeft de Historische Vereniging de goede relatie met Museum Hoge Woerd en de
Metaal Kathedraal omgevormd tot een samenwerking ten aanzien van programmering en publiciteit.
In 2020 zal deze samenwerking geformaliseerd en uitgebouwd worden met erfgoededucatie.

6.2

GEMEENTE UTRECHT

Ook met de gemeente Utrecht zijn de contacten goed. Afgesproken is om, na de kerkenvisie,
gezamenlijk een boerderijenvisie op te stellen. In ons gebied zijn er vele boerderijen met een
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rijksmonumentale of gemeentelijk monumentale status. Deze boerderijenvisie heeft vertraging
opgelopen door misverstanden over de subsidie, maar zal in 2020 weer opgepakt worden. Met de
wijkbureaus van de gemeente houden we nauw contact over de communicatie van onze activiteiten.
Ook met de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben
gesprekken plaats gevonden om te kijken waarin we elkaar kunnen versterken in onze doelstellingen.

6.3

OVERIGE RELATIES

In 2019 is er een samenwerking opgestart met de Metaal Kathedraal. Zo werkten we mee met hun
programma over het “geheugen” van de Metaal Kathedraal. We bereiden gezamenlijk plannen voor,
voor de viering van 900 jaar stadsrechten en geïnstitutionaliseerd waterschapsbeheer in 2022.
Daarnaast hebben we een goede relatie opgebouwd met Leidsche Rijn Marketing, de Vrienden van
het Maximapark en de kerken in ons gebied. Met de nieuwe eigenaars van andere rijksmonumenten
in ons gebied, van de Hamtoren en boerderij Hof ter Weijde, zijn goede contacten.

7. FINANCIEEL
Het resultaat over 2019 is hoger dan begroot. Dat komt met name door niet begrote toegekende
subsidies, hoge donaties en hogere advertentieopbrengsten. De Vereniging heeft een gezonde
balans, waarin opgenomen een voorziening om in het jubileumjaar 2021 diverse projecten op te
pakken. De volledige resultatenrekening en balans zijn opgenomen in de Jaarrekening.

Tenslotte
Dit jaarverslag is opgemaakt ten tijde van de Coronacrisis. Door de maatregelen om de verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen, waren wij genoodzaakt al onze activiteiten in het
voorjaar, inclusief de Algemene Ledenvergadering, af te gelasten. We hopen om al onze leden na
afsluiting van deze periode weer in goede gezondheid te mogen begroeten bij onze activiteiten.
Ter afsluiting van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen danken die zich in 2019 op welke wijze dan
ook voor de Vereniging heeft ingezet.
Vleuten, 31 maart 2020
Namens het bestuur,

Gerda Oskam,
voorzitter
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BIJLAGE: STATUS ACTIEPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN
Subdoel
1 .1 Kwartaalblad

Nr

Actie

Actiehouder

Best.
Verantw

Jaar
2019

1 .1 .1

Procesbeschrijv ing totstandkoming blad
opstellen

redactie

Hv dM

201 9

Gereed

1 .1 .2

Opstellen functieprofielen redactie zijnde
hoofdredacteur, redactielid en auteur

redactie

Hv dM

201 9

Gereed

redactie

Hv dM

201 9

A andacht

Hv dM

201 9

A andacht

Hv dM

Hv dM

201 9

2020

Jan
Bosman

A v dL

201 9

2020

2021

2022

Lopend

A v dL

A v dL

201 9

2020

2021

2022

Lopend

Jan
Bosman/
Museum
Castellum

A v dL

201 9

2020

2021

2022

Nog starten

JB/A v dL

A v dL

201 9

2020

2021

2022

Lopend

A v dL

WdV

201 9

2020

2021

2022

Lopend

A v dL

A v dL

201 9

2020

2021

2022

Lopend

JB/A v dL

A v dL

201 9

2020

2021

2022

Lopend

Hv dM

201 9

Hv dM

201 9

Hv dM

201 9

1 .1 Kwartaalblad

1 .1 .3

1 .1 Kwartaalblad

1 .1 .4

1 .1 Kwartaalblad

1 .1 .5

Redactielid aanwijzen/inwerken als
waarnemend hoofdredacteur
Werv ing v rijwilligers v oor redactie en
auteurs tbv schrijv en artikelen
Structurele afstemming met
A ctiv iteitencommissie opzetten

1 .2 Educatiev e
projecten

1 .2.1

1 .2 Educatiev e
projecten

1 .2.2

1 .2 Educatiev e
projecten

1 .2.3

1 .2 Educatiev e
projecten

1 .2.4

1 .2 Educatiev e
projecten

1 .2.5

1 .2 Educatiev e
projecten

1 .2.6

1 .2 Educatiev e
projecten

1 .2.7

1 .3 Website

1 .3.1

Onderbrengen v an de website bij host die
tev ens periodiek onderhoud v erzorgd

1 .3 Website

1 .3.2

De gehele inhoud v an de website bezien,
aanpassen en het geheel logisch indelen

1 .3 Website

1 .3.3

1 .3 Website

1 .3.4

1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.1

1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.2

1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.3

1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.4

Jeugdgroepen/Kijkwijzer i.s.m. CHW
Ouders v an de jeugdgroepen en
Kijkwijzers stimuleren lid te worden v an
de ErfgoedEducatie Commissie
Doorontwikkelen v an website
echtgebeurd.nl op basis v an
archiefmateriaal en tijdschriftartikelen
v an onze v ereniging en museum
Castellum
Projecten i.s.m Leidsche Rijn College /
A madeus Ly ceum / A cademie Tien
Wandelingen, Fietstochten,
Huifkartochten, lezingen (deze
activ iteiten zijn uitgewerkt en worden
naar behoefte aangepast)
A ctief interesseren v an deelnemers aan
actiepunt 5 v oor lidmaatschap v an onze
v ereniging
Deelnemen aan cursusdagen v an LEU en
A WN v oor het opdoen v an ideeën en
acties

Opstellen functieprofiel en werv ing v an
auteurs v oor het schrijv en v an
Hv dM
publicaties op de website
De Communicatie Commissie participeert
bij het v raagstuk v an
publiekstoegankelijk maken v ia internet
Zie actie 6
v an het archief v an de collectie om de
bij 2.1
mogelijke impact v oor de website v ast te
kunnen stellen
Regelen v an een back-up / partner v oor
v erantwoordelijk bestuurslid v oor
WdV
activ iteiten
V erspreiden blad bij oplev ering huizen
WdV ism
Haarzicht, i.v .m. promotie en
Comm.Cie.
ledenwerv ing
Samenwerking uitbouwen ex terne
partners: Bibliotheek-Torenpleinkerk-LR
WdV
city marketing / MHW / andere HV ’s in de
regio
Thema 7 5 jaar v rijheid (5 mei 2020)

Mogelijk samenwerking met 4&5mei
1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.4.a
comité LR
7 5 jr v rijheid - A fstemming met redactie
1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.4.b
kwartaalblad
1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.5.a A ctiv iteit ontwikkelen Thema 40 jaar HV
HV 40 jr - A fstemming met redactie
1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.5.b
kwartaalblad
Thema Utrecht 900 jaar stadsrechten,
1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.6
tev ens jubileum waterschap
1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.6.a Podium presentatie met Sander Wassing
1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.6.b

Plan indienen v oor 31 -1 2-201 9 v oor uit
te v oeren activ iteit in 2022

1 .5 Publicaties

1 .5.1

Thema 2022 - A fstemming met redactie
kwartaalblad
Update V an V icus tot V inex

1 .5 Publicaties

1 .5.2

Beschrijv ing historie v an de V ereniging

1 .5 Publicaties

1 .5.3

Ov erzichtsboek Graafland

1 .4 Publieksactiv iteiten 1 .4.6.c

Comm.Cie
Mv dW/EV
/ Hv dM

Bestuur

Jaar
2020

2020

Lopend

2020

A andacht

WdV

201 9

WdV
Hv dM

WdV

Bestuur

WdV

Bestuur

201 9

Gereed

A andacht

2020

WdV

2021

WdV

A v IJ

Concept gereed, v asstelling v olgt
Zittend redactie lid, v aststelling v olgt
Nieuw redactielid draait proefperiode.
Nieuwsbrief werv ing blijft open staan.
Mw. V an Toorop v rijwilliger
Nieuwsbrief
GraafJunior, GraagSenior, Kijkwijzers.
I.s.m. CHW

In afwachting v an nader ov erleg met
CHW

LRC groepen in CHW

A anpassingen v erwerkt. Webshop nader
te bezien iv m kosten.
Functieprofiel redacteur Nieuwsbrief
werv ing: nog geen reactie.

Zie actie 6 bij 2.1

Loopt

2020

Lopend

Loopt

2020

Lopend

2020

Lopend

2020

Gereed
2021

WdV
WdV

T oelichting

Lopend

Nog starten

2021

WdV /GO

Status

Gereed

2020

201 9

WdV

Jaar
2022

Gereed

WdV

Bestuur

Jaar
2021

Nog starten
2022

Nog starten

2022

Nog starten

201 9

Gereed

WdV

2022

Een eerste opzet is ingediend bij
Gemeente Utrecht. Wij zijn in afwachting
v an een reactie.

Nog starten

Hv dM

2020

2021

Nog starten

A Rv dH

2020

2021

A andacht

Hv dM

2020

2021

A andacht
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Subdoel

Nr

Actie

Actiehouder

Best.
Verantw

2.1 A rchief en beheer

2.1 .1

Collectiebeleid opstellen

JS/A v IJ

JS

2020

2.1 A rchief en beheer

2.1 .2

Na v aststellen collectiebeleid ov erbodige
collectie elders goed onderbrengen

JS

JS

2020

2.1 A rchief en beheer

2.1 .3

JS

2020

2.1 A rchief en beheer

2.1 .4

JS

2020

2.1 A rchief en beheer

2.1 .5

2.1 A rchief en beheer

2.1 .6

Na herinrichting aangetroffen
documenten en foto’s inv entariseren en
JS
zo nodig archiv eren
Inv entaris in de Bunker bezien en goed
v astleggen
Opslagzolder BSH ov erzichtelijk en
JS
toegankelijk inrichten
Onderzoeken in hoev erre het A rchief v an
de collectie (al dan niet met autorisaties) WdV i.s.m.
Jan B en
v ia de cloud en mogelijk v anuit de
Website toegankelijk gemaakt kan worden Com.Cie
v oor leden en geïnteresseerden

Jaar
2019

Jaar
2020

JS

201 9

2020

WdV

201 9

2020

Jaar
2021

Jaar
2022

Status

2021

Nog starten

Lopend
2021

Gereed

2021

Lopend

V erloopt v oorspoedig

Collectie momenteel alleen nog in BSH
en in bunker. Na v erbouwing is binnen
de BSH alles op andere plek terecht
gekomen. Inv entarisatie hierv an v indt
momenteel plaats.

2.2 Tentoonstellingen

2.2.1

2.2 Tentoonstellingen

2.2.2

Tekstborden schrijv en en laten drukken

A v IJ

A v IJ

201 9

Gereed

2.2 Tentoonstellingen

2.2.3

Tentoonstelling inrichten met objecten

A v IJ

A v IJ

201 9

Gereed

2.3 Samenwerking met
andere v erenigingen en 2.3.1
archiev en

A fspraken maken met key spelers

WdV

GO

2020

Lopend

2.3 Samenwerking met
andere v erenigingen en 2.3.2
archiev en

Samenwerkingsov ereenkomst met
Museum Hoge Woerd

WdV

GO

2020

Nog starten

3.1 Ruimere
openstelling BSH

3.1 .1

Programma ontwikkelen v oor 5-daagse
benutting BSH

GO/WdV

GO

2020

Lopend

3.1 .2

Benoemen v rijwilligersrollen en werv ing

GO/WdV

GO

2020

Nog starten

3.1 .3

Medegebruik BSH introduceren

GO

2020

Nog starten

WdV

WdV

2020

Nog starten

WdV

WdV

2020

WdV

GO

2020

JS

JS

201 9

3.2 Duurzaam beheer
3.3 Faciliteren ov erleg
annex kantoorruimte
inclusief ICT
3.3 Faciliteren ov erleg
annex kantoorruimte
inclusief ICT
3.3 Faciliteren ov erleg
annex kantoorruimte
inclusief ICT
3.3 Faciliteren ov erleg
annex kantoorruimte
inclusief ICT
3.3 Faciliteren ov erleg
annex kantoorruimte
inclusief ICT
3.3 Faciliteren v an een
ov erleg- annex
kantoorruimte inclusief
ICT
3.3 Faciliteren v an een
ov erleg- annex
kantoorruimte inclusief
ICT
3.4 Inrichten
tentoonstellingsruimte
3.4 Inrichten
tentoonstellingsruimte
3.4 Inrichten
tentoonstellingsruimte
3.4 Inrichten
tentoonstellingsruimte
4.1 Het adv iseren aan
en lobby en bij
relev ante partijen
4.1 Het adv iseren aan
en lobby en bij
relev ante partijen

A ctiv iteiten ontwikkelen in BSH v oor
3.1 .4.a
scholen
A ctiv iteiten ontwikkelen in BSH v oor
3.1 .4.b
ouderen
1 x per maand Historisch Café in BSH in
3.1 .4.c
BSH
V rijwilligers (medewerkers in de BSH)
bewust maken v an hoe men met minder
3.2.1
papier en printen toch dezelfde
resultaten kunnen boeken

A v IJ

JS

201 9

Lopend

2020

Eerste keer juni 2020

Lopend

Medewerkers zijn erop gewezen en gaan
daar goed mee om

WdV

WdV

201 9

Gereed

3.3.2

Inv entariseren ICT behoefte

WdV

WdV

201 9

Gereed

3.3.3

Ex tra “zoek -PC”aanschaffen met scherm
in publieks deel v an BSH

WdV

WdV

201 9

Gereed

3.3.4

Licenties inv entariseren en actualiseren

WdV

WdV

201 9

Gereed

3.3.5

Bestaande Computers v erv angen

WdV

WdV

201 9

Gereed

3.3.6

Bestuursarchief en werkdocumenten
v rijwilligers naar cloud omgev ing
brengen

A Rv dH

WdV

201 9

3.3.7

Mogelijke upgrade v an Ziggo nodig iv m
cloud-toepassing (zie ook 2.1 actie 6
A rchief Collectie)

WdV

WdV

3.4.1

Schilderijenrek installeren

A v IJ

A v IJ

201 9

Gereed

3.4.2

Maquettes naar BSH halen

A v IJ

A v IJ

201 9

Gereed

A v IJ

A v IJ

201 9

Gereed

A v IJ

JS

3.4.4
4.1 .1

Duidelijkheid v erkrijgen ov er
huisv estingssubsidie 201 9 en v erder

GO

4.1 .2

Functieomschrijv ing
fondsv erwerv ingstaak en v erwerv en v an
v rijwilliger hierv oor

GO

Begin is er, 3 dagdelen per week v anaf
februari. Historisch Cafe gepland.
Nieuwe afspraak met Casco gemaakt.
Samenwerking met Leidsche Rijn
Marketing opgestart.

Lopend

Offerte bij Ziggo aanv ragen tbv sneller
internet

3.4.3

A fspraak Utrechts A rchief gemaakt.
Nieuwe bijeenkomst andere historische
v erenigingen najaar 2020 (?)

Nog starten
2021

3.3.1

Collectie
Torenpleinkerk
naar
BSH
brengen
Tentoonstelling
uitbreiden
naar 1 e
v erdieping BSH

Wordt continu aan gewerkt

Nog starten

Inv entariseren v an de collectie op
v erschillende locaties

3.1 Ruimere
openstelling BSH
3.1 Ruimere
openstelling BSH
3.1 Ruimere
openstelling BSH
3.1 Ruimere
openstelling BSH
3.1 Ruimere
openstelling BSH

T oelichting

Nog starten

ism Jan Bosman en Marjo v d Woerd

2020

Lopend

Google driv e ingericht, mappen
aangemaakt, google agenda gemaakt.

2020

Lopend

Later nog nader te bekijken

2020
201 9

2020

2021

Gereed

Ruimte v olledig ingericht en ex tra
v erlichting aangebracht

Gereed

Subsidie 201 9/201 9/2020 ontv angen

Nog starten
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Su bdoel

A 1 . Handv est Bestuur
en Commissies
A 1 . Handv est Bestuur
en Commissies
A 1 . Handv est Bestuur
en Commissies
A 1 . Handv est Bestuur
en Commissies
A 1 . Handv est Bestuur
en Commissies
A 1 . Handv est Bestuur
en Commissies

Nr

A c tie

A .1 .1

Ev aluatie huidige v erenigingsstruc tuur

A .1 .2

Opstellen Handv est Bestuur

A .1 .3

Opstellen Handv est per Commissie

A .1 .4

Toegankelijk maken organisatiestruc tuur

A .1 .5
A .1 .6

Opstellen
format
tbv
alle
func tiebesc hrijv ingen in de v ereniging
Opstellen func tiebesc hrijv ing v oor elk
bestuurslid

A 2. V eilige omgev ing

A .2.1

Opstellen gedragsc ode

A 2. V eilige omgev ing

A .2.2

A 2. V eilige omgev ing

A .2.3

Ev alueren Priv ac y regelement
Onderzoeken of v oor kernfunc tionarissen
een V OG nodig is
A lle bestuursleden bezoeken regelmatig
de v aste openingstijden in de BSH

A 3. Open
c ommunic atie
A 3. Open
c ommunic atie

A .3.1
A .3.2

Jaarlijkse v rijwilligersav ond ev alueren
In Handv est Commissies een struc turele
wijze v an c ommunic atie met Bestuur
opnemen
V erantwoordelijkheid uitvoeren
V rijwilligersbeleid beleggen binnen
Bestuur
Opstellen v rijwilligersbeleid, toegankelijk
maken v ia website

A c tieh ou der

Bestuur

Ev dB

Nog starten
Nog starten

Bestuur

Ev dB

2020

Nog starten

Ev dB

Ev dB

201 9

Bestuur

Ev dB

201 9

Hv dM

Hv dM

2020

Nog starten

Ev dB

2020

Nog starten

Hv dM

2020

Nog starten

Bestuur

GO

Bestuur

GO

2020

Nog starten

Ev dB

Ev dB

2020

Nog starten

Bestuur

Ev dB

A Rv dH /
Ev dB

Ev dB
GO
Zie ac tie
B.1 .1

B.1 .3

B1 . V rijwilligersbeleid

B.1 .4

B1 . V rijwilligersbeleid

B.1 .5

B1 . V rijwilligersbeleid

B.1 .6

Ov erzic ht v an v ac atures bijhouden

B1 . V rijwilligersbeleid

B.1 .7

Bekend maken v ac atures op website en in
Nieuwsbrief

Bestuur
V rijw.
c oord.
Bestuur/
Commissie
s
V rijw.c oor
d.
V rijw.c oor
d.

B.1 .8

Plaatsen v an v ac atures op ex terne
kanalen zoals V CU

C1 . Communic atieplan

C.1 .1

C1 . Communic atieplan

C.1 .2

C1 . Communic atieplan

C.1 .3

C1 . Communic atieplan

C.1 .4

C2. Doelgroepen
c ommunic atie

C.2.1

C2. Doelgroepen
c ommunic atie

C.2.2

C2. Doelgroepen
c ommunic atie

C.2.3

C2. Doelgroepen
c ommunic atie

C.2.4

C3. Ledenwerv ing

C.3.1

C3. Ledenwerv ing

C.3.2

D.1 Boekhouding en
ledenadministratie
D.1 Boekhouding en
ledenadministratie
D.1 Boekhouding en
ledenadministratie
D.1 Boekhouding en
ledenadministratie
D.1 Boekhouding en
ledenadministratie
D.1 Boekhouding en
ledenadministratie
D.1 Boekhouding en
ledenadministratie
D.1 Boekhouding en
ledenadministratie
D.2 A c tief zoeken naar
ex terne financ iële
middelen
D.2 A c tief zoeken naar
ex terne financ iële
middelen

Nadere inv entarisatie belanghebbenden
Opstellen c ommunic atieplan waarin alle
aspec ten (inc l C2 &C3) zijn opgenomen
A fspraken maken met partners om
gezamenlijke c ommunic atiestrategie om
wederzijdse doelen te bereiken
Func tieprofielen t.b.v . v rijwilligersfunc ties binnen de Werkgroep
Communic atie. Zie ook B1 ac tiepunt 5
Nadere inv entarisatie belanghebbenden
op hoofdgroepen (zie SWOT Bijlage 2)
Uitwerking v an belanghebbende
organisaties op detail niv eau in een
spinnenweb onderv erdeeld naar
c ategorieën zoals bedoeld in ac tiepunt 1
en in sc hillen op v olgorde v an belang
v oor de HV . Zie ook 4.2, ac tiepunt 2
Benaderen v an organisaties met wie de
HV al c ontac ten heeft v oor het maken
v an afspraken ov er v ormen v an
c ommunic atie (sc hil 1 )
Benaderen v an organisaties met wie de
HV nog geen c ontac ten heeft v oor het
maken v an afspraken ov er v ormen v an
c ommunic atie (sc hil 2)
Doen v an een onderzoek naar
aansprekende methoden v an
ledenwerv ing
Opstellen v an een plan v oor
ledenwerv ing als onderdeel v an het
c ommunic atieplan

Gereed

Ev dB

201 9

2020

2021

2022

Lopend

V rijwilligersbeleid in portefeuille
v oorzitter

2020

Lopend

Conc ept in Bestuurv ergadering
besproken

2020

Nog starten

201 9

Nog starten Nog niet gestart

Zie ac tie 1

2020

Lopend

A Rv dH

2020

2021

2022

Nog starten

A Rv dH

2020

2021

2022

Lopend

V rijw.c oor
d.

A Rv dH

2020

2021

2022

Nog starten

V rijw.c oor
d.

A Rv dH

2020

2021

2022

Nog starten

2020

2021

2022

Nog starten

ComCie

Hv dM

201 9

ComCie

Hv dM

Comc ie

Hv dM

201 9

A andac ht

Bestuur

Hv dM

201 9

Nog starten

Nog niet gestart; samen met
Stakeholders

ComCie

Hv dM

201 9

Nog starten

Nog niet gestart; samen met
Stakeholders

ComCie

Hv dM

201 9

ComCie

Hv dM

ComCie

Hv dM

ComCie

Hv dM

2020

Lopend

2020

Nog starten

2020

Lopend

2020

Nog starten

2020

Lopend

2020

Nog starten

Ev dB

Ev dB

201 9

Gereed

D.1 .2

Ov erzetten database ledenadministratie

Ev dB

Ev dB

201 9

Gereed

AE

Ev dB

201 9

Gereed

Ev dB

Ev dB

201 9

Gereed

Ev dB

Ev dB

201 9

Gereed

A E/Ev dB

Ev dB

201 9

Gereed

WdV

Ev dB

201 9

Gereed

201 9

D.1 .4

Nog niet gestart; samen met
Stakeholders

201 9

Pakketkeuze

Mutaties ledenadministratie in nieuwe
pakket
Proc es v erspreiding kwartaalblad
inregelen

Nieuwsbrief wordt al gebruikt

Hv dM

201 9

Nog starten

Enkele profielen zijn opgesteld

ComCie

D.1 .1

D.1 .3

A anwezige func tiebesc hrijv ingen zijn
beoordeeld en waar nodig aangepast.

Gereed

201 9

V rijw.c oor
Zie ac tie 1
d./ Bestuur

T oelic h ting
Eerste ev aluatie besproken in bestuur.
Mede obv aangepaste func tiebesc hrijv ingen v an de bestuursleden
(A .1 .6) zal de huidige struc tuur met
c ommissies worden herzien.

Gereed

Hv dM

B.1 .2

B.1 .1 0

Lopend

2020

B1 . V rijwilligersbeleid

B1 . V rijwilligersbeleid

201 9

Statu s

2020

B1 . V rijwilligersbeleid

B.1 .9

Jaar
2022

Ev dB

B.1 .1

B1 . V rijwilligersbeleid

Jaar
2021

Ev dB

B1 . V rijwilligersbeleid

Opstellen v an generieke templates v oor
enthousiastmerende en geric hte
v rijwilligersprofielen.
Periodiek (1 keer per 2 jaar) gesprek met
v rijwilligers ov er hun werk binnen de
v ereniging

Jaar
2020

Bestuur

A .3.3

B1 . V rijwilligersbeleid

Jaar
2019

Commissie
s

A 3. Open
c ommunic atie

A anstellen V rijwilligersc oordinator
Opstellen ov erzic ht aanwezige
v rijwilligersfunc ties
Opstellen func tiebesc hrijv ingen met
enthousiaste en geric hte profielen per
v rijwilligersfunc tie

Best.
V erantw

D.1 .5

Boekhouding inregelen

D.1 .6

Financ iële ledenadministratie inregelen

D.1 .7

Relaties éénduidig opnemen in pakket

D.1 .8

Nieuwsbrief naar leden/relaties
v ersturen v anuit pakket

A E/WdV

Ev dB

2020

Gereed

D.2.1

Opstellen sy steem v oor sponsorwerv ing
– en v erantwoording

GO/A v dL

GO

2020

Nog starten

D.2.1

Werv en v an een sponsorwerv er/bewaker

GO/A v dL

GO

2020

Nog starten

Bezig met opzet, ac tie mrt 2020

Opzet gereed nadere inv ulling v olgt

Mw. Toorop werkt dit uit.

Ism met A rie Eijgenraam
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