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1. BESTUURSVERSLAG 

1.1 INTRODUCTIE  

In 2021 vierden we als Historische Vereniging ons 40-jarig bestaan! We prijzen ons gelukkig dat we dit 

jubileum samen met vele leden in goede gezondheid konden vieren, want wederom stond het jaar in 

het teken van de maatregelen ter indamming van het COVID-19 virus. Daardoor startten we de 

festiviteiten met een digitale nieuwjaarsborrel, maar in het laatste weekend van augustus konden we, 

met QR-code en op 1,5 meter van elkaar in de binnenruimtes, toch in gezamenlijkheid het glas heffen. 

Toch maakte COVID dat we voor het derde jaar op rij niet een representatief beeld konden krijgen van 

het bezoekerspotentieel van onze Broederschapshuisjes. In september 2019 gingen we na de 

ingrijpende verbouwing weer open, maar zowel in 2020 als in 2021 moesten we maandenlang dicht. 

Daarnaast betekende het tevens dat veel publieksactiviteiten digitaal plaatsvonden. Weliswaar 

boorden we daarmee een nieuw publiek aan, maar dat betekende geen groei van het aantal leden. 

Daarnaast betekende dat onze doelstelling om oude en nieuwe bewoners te verbinden via onze 

gezamenlijke interesse in de geschiedenis van dit gebied, niet ingevuld kon worden zoals we wensten. 

Tot slot zagen we dat het effect van de COVID-maatregelen op vele ondernemers in ons werkgebied, 

maakte dat we extra effort moesten steken in het werven van adverteerders in ons tijdschrift. Dankzij 

het enthousiasme en de betrokkenheid van onze vele vrijwilligers zijn we in de tussentijd er wel in 

geslaagd om hard te werken aan vernieuwing en digitalisering van ons collectiebeleid. En is er een 

nieuw icoon toegevoegd aan de publieke toegankelijkheid van ons gebied door middel van de Canon 

van Leidsche Rijn die door 2 leden is opgesteld.  

1.2 FLEXIBILITEIT IN COVID-19 JAAR 

Voor het tweede jaar op rij spraken we al onze creativiteit aan om ondanks COVID-19 een verbindende 

vereniging  te blijven met vele publieksactiviteiten voor leden en niet-leden. Het bestuur distribueerde 

zelf  ‘borreldozen’ en zo konden we het jaar startten met een digitale nieuwjaarsborrel als dank voor 

de inzet van actieve leden. Tijdens deze digitale nieuwjaarsborrel werd onze nieuwe website het 

nieuwe logo gepresenteerd. Ook organiseerden we als eerste historische vereniging een digitale 

pubquiz die veel publiciteit trok. De organisatie van een groot publiek festijn in het kader van ons 40-

jarig bestaan, met strikte naleving van alle op dat moment geldende COVID-maatregelen, vergde 

enorm veel tijd en voorbereiding. Op 4 verschillende locaties, in onze Broederschapshuisjes, in de 

Torenpleinkerk, in het buurthuis De Schakel en op het festivalterrein zelf, genoten vele leden en 

relaties van een mooie middag met muziek, toespraken, de presentatie van de Canon van Leidsche Rijn 

en de uitreiking van de D.W. Gravendeelprijs. Ook in dit jaarverslag is een enorm compliment aan alle 

vrijwilligers die aan de organisatie en uitvoering van dit evenement bijdroegen, het waard om 

genoemd te worden. Dat alles veilig binnen de COVID-19 maatregelen kon plaatsvinden door de 

discipline van alle vrijwilligers en bezoekers is eveneens een compliment waard! Het enige echte 

historische café dat we konden organiseren, in september 2021, trok een gezellige mix van bezoekers 

naar onze Broederschapshuisjes en betekende een mooie aanvulling van onze publieksactiviteiten. Het 

feit dat we maandenlang in ons Broederschapshuisjes niet open konden voor publiek, hield onze 

enthousiaste vrijwilligers bepaald niet tegen in het hard werken aan het inventariseren en digitaliseren 

van onze collectie. Daarnaast werd door twee leden van onze vereniging, met maandenlange 

voorbereiding, op ons jubileumfeest de Canon van Leidsche Rijn gepresenteerd. Deze Canon van 

Leidsche Rijn is zowel te bereiken via onze vernieuwde website als via de landelijke canon website.   
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We hebben onze samenwerking met andere historische verenigingen en musea uitgebreid in de 

voorbereiding op Utrecht 900 jaar en 900 jaar georganiseerd waterbeheer dat in 2022 wordt 

gehouden. Zo publiceerde Oud Utrecht in een special over de parken in Utrecht een artikel van ons 

over het Máximapark. Daarnaast concentreerden we ons op buitenactiviteiten die wel konden 

plaatsvinden, zoals de dit jaar uiterst succesvolle Open Monumentendag. In samenwerking met 

Museum Hoge Woerd boden we op Open Monumentendag fietstochten aan langs ijkpunten van de 

Limes dat in de zomer van 2021 tot nieuw UNESCO-werelderfgoed was uitgeroepen. Ook ontwikkelden 

we in samenwerking met Leidsche Rijn Marketing, IJsselstein Marketing en de Historische Kring 

IJsselstein een fietstocht tussen de Hollandse IJssel en de Leidse Rijn.  

In het kader van het 550-jarig bestaan van de eigenaar van ons museum/kenniscentrum De 

Broederschap van Onze Lieve Vrouwe werkten we  samen met hen aan een jubileumboek en feest ter 

ere van hun 550-jarig bestaan.  Ons museum/kenniscentrum De Broederschapshuisjes was de plek 

waar talloze basisschoolkinderen in een door de Broederschap georganiseerde cursus, informatie over 

de geschiedenis van ons werkgebied kregen.  

Tot slot benutten we 2021 ook om ons voor te bereiden op het themajaar 2022. In toenemende mate 

werken we in dat kader samen met initiatieven, zoals ‘Gekomen om te Blijven’ ‘Aftellen naar 2 juni van 

Utrecht 900’, de Stichting Tuinbouw Utrecht,  Grafische Hogeschool Utrecht, Verborgen Stad en U in 

de Wijk Leidsche Rijn. Ook in 2021 bleek verder weer hoe belangrijk onze goede relatie met de lokale 

pers en regionale media is. Daardoor konden we niet alleen blijven communiceren met ons publiek via 

tijdschriften, nieuwsbrieven, social media en onze website - maar ook door de lokale pers en regionale 

media. 

1.3 MEERJARENBELEIDSPLAN  

In het Meerjarenbeleidsplan van de Historische Vereniging zijn een viertal speerpunten gedefinieerd. 

Ook in 2021 hebben we hieraan naar vermogen gewerkt.  

1. Zo hebben we de ambitie om veel nieuwe bewoners te bereiken, zowel uit de oude dorpskernen 

als de nieuwe wijken in ons gebied. Vanwege de COVID-maatregelen is dat minder goed gelukt dan 

gehoopt. Toch hebben we met ons jubileumfeest, de digitale historische pubquiz, op de lezingen 

die fysiek mogelijk waren en één zeer geslaagd historisch café, vele nieuwe en oude bewoners 

mogen begroeten.  

 



3 
 

2. Daarnaast wil de Historische Vereniging van de Broederschapshuisjes een trefpunt maken voor 

ontmoetingen, onderzoek en tentoonstellingen voor historisch geïnteresseerden. Ook dat is 

minder goed mogelijk geweest door de COVID-maatregelen en gezondheidsproblemen bij actieve 

vrijwilligers. Er is een start gemaakt met een ruimere openstelling en er heeft één gezellig 

historisch café kunnen plaatsvinden. Eind 2021 zijn de eerste voorbereidingen voor een nieuwe 

tentoonstelling gestart, die als vliegwiel zou kunnen fungeren voor een groter publiek 

toegankelijkheid.   

3. Ten behoeve van het voorgaande punt zijn we, net als voor overige activiteiten, afhankelijk van 

vrijwilligers. Hiervoor is een helder vrijwilligersbeleid ontwikkeld, de organisatiestructuur is tegen 

het licht gehouden en diverse functiebeschrijvingen zijn gemaakt en geactualiseerd. Toch heeft 

dat nog niet een grote aanwas van nieuwe vrijwilligers geleid. Vandaar dat we eind 2021 gestart 

zijn met een onderzoek om dit toch voor elkaar te krijgen. 

4. In 2019 zijn we begonnen met een langdurig project om archief en collectie beter digitaal 
toegankelijk te maken. Mede ter ondersteuning van dit doel is in 2020 de website vernieuwd en in 
januari 2021 bij de opening van ons jubileumjaar gelanceerd. In het bezoekers deel van het 
kenniscentrum/museum is een aparte PC geplaatst waar de bezoeker zelf kan zoeken in de reeds 
bestaande digitale collectie, zoals diverse filmpjes. Ook op onze website is meer ruimte gekomen 
om onze collectie publiek toegankelijk te maken en zijn er links gemaakt met ons YouTube-kanaal. 

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de status van alle acties uit het Meerjarenbeleidsplan. 

1.4 ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 

In 2021 werden, twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden.  

Op 14 April 2021 vond de Voorjaars ALV plaats. De vergadering was digitaal als gevolg van de corona 

pandemie. Tijdens de ALV stonden het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 centraal werden deze 

en goedgekeurd door de aanwezige leden. Daarnaast werd Belinda Kanters unaniem gekozen als 

bestuurslid Museum en Archief. 

Op 29 September 2021 vond de Najaars ALV plaats waarin het Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 

centraal stond en werd goedgekeurd. Verder werd de begroting 2022 gepresenteerd en goedgekeurd 

door de leden en presenteerde de penningmeester hoe het bestuur met de introductie van een 

Bestuursreglement en Gedragscode heeft gehandeld in de geest van de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR). Tenslotte werden Gerda Oskam en Wim de Vrankrijker unaniem herkozen als 

bestuursleden. 

1.5 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 2021 is iets gedaald. Zo’n 70 

mensen die onbezoldigd en belangeloos in meer of mindere mate een bijdrage leveren aan het 

realiseren van onze doelstellingen. Tegelijkertijd merkten we dat COVID-19 en meer digitalisering de 

betrokkenheid van sommige oudere leden verminderde. Ook werden een aantal voorheen actieve 

vrijwilligers helaas door COVID of andere gezondheidsproblemen gedwongen om minder aandacht te 

besteden aan hun hobby. Een vrijwilligerscoördinator is nog niet gevonden, ook omdat COVID maakte 

dat dat mogelijke activiteiten niet konden doorgaan. Doordat actieve vrijwilligers apart, op 1.5 meter 

en verspreid over de week, moesten werken bleek dat een beheerder van de Broederschapshuisjes 

harder nodig is. Een nieuw bestuurslid archief en museum moest helaas afhaken door meer werk 
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vanuit haar werkgever vanwege COVID. Eind 2021 zijn we daarom gestart met een onderzoek naar een 

nieuwe structuur van het vrijwilligerswerk. 

1.6 ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

In 2021 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 Staal-

Spekman, 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.  

1.7 BESTUUR  

Het bestuur bestond was in 2021 als volgt samengesteld: 

 

Naam Functie Einde 
termijn 

Nevenfuncties 

Gerda Oskam Voorzitter 2024 Lid Algemeen Bestuur 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 
Lid Raad van Toezicht Sport Utrecht 
Lid Landelijke Verkiezingscommissie 
D66 
Vrijwilliger Vrienden van het 
Máximapark 

Arjo Roersch van 
der Hoogte 

Secretaris 2022 Consultant/Project Manager 
Uniresearch B.V. 

Edwin van den Berg Penningmeester 2022 Senior Risk manager Athora 
Netherlands (Zwitserleven/Reaal) 

Wim de Vrankrijker Bestuurslid 
publieksevenementen 

2024  

Hans Scholten Bestuurslid 
communicatie en 
marketing 

2023 Zelfstandig communicatieprofessional 
Secretaris stichting Grasnapolsky  

 

In 2021 zijn Gerda Oskam en Wim de Vrankrijker unaniem herkozen als bestuurslid (zie sectie 1.4 

Algemene Ledenvergaderingen) en werd Gerda Oskam tijdens de daaropvolgende 

bestuursvergadering herkozen als voorzitter. Verder trad Belinda Kanters toe als bestuurslid Museum 

en Archief. Helaas kon zij haar professionele werkzaamheden niet blijven combineren met haar werk 

als bestuurslid en is zij enkele maanden later uit het bestuur gestapt. 

In 2021 kwam het bestuur 12 maal in vergadering bijeen. 

1.8 LEDEN  

In 2021 zijn 39 nieuwe leden ingeschreven en 42 leden uitgeschreven uit de ledenadministratie. Het 

totale aantal leden op 31 december 2021 bedroeg 870 (2019: 873) leden, waaronder 5 ereleden en 8 

leden van verdienste. Daarnaast zijn er 18 (2020: 32) niet betalende leden, dit jaar met name 

zusterverenigingen. Tenslotte zijn er 15 éénjarige jubileumlidmaatschappen. 
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1.9 WBTR 

Het Bestuur is in de eerste helft van 2021 intensief bezig geweest met de voorbereiding op de Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), ingegaan per 1 juli 2021. Concreet heeft zich dat geuit in 

de vaststelling van een Bestuursreglement, dat met name ingaat op bestuurlijke integriteit en de wijze 

waarop het Bestuur verantwoording wil afleggen. Tevens hebben we een Gedragscode ingesteld, 

bestaande uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich inzet voor de Vereniging. Verder is 

de organisatiestructuur helder gemaakt en zijn de verantwoordelijkheden van de diverse 

bestuursleden afgebakend en inzichtelijk gemaakt. Al deze documenten zijn openbaar toegankelijk via 

de website. Binnen 5 jaar dienen de statuten te worden aangepast naar de wettelijk vereisten. Tevens 

dient het Huishoudelijk Reglement nog te worden geactualiseerd naar aanleiding van de aanpassingen 

in de statuten en het nieuwe Bestuursreglement. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen. 

2. PUBLIEKSEVENEMENTEN 

2.1  ACTIVITEITEN 

Ook in het jaar 2021 waren wij wederom flink getroffen door COVID beperkingen: tal van geplande 

activiteiten konden geen doorgang vinden vanwege de (avond) lockdown.  Ook bleek dat veel trouwe 

bezoekers toch huiverig waren om live deel te nemen. 

Bij al onze activiteiten besteedden wij veel aandacht aan het naleven van de COVID-richtlijnen. 

Gelukkig bleek dit weinig problemen op te leveren. 

 

Datum Activiteit Aantal bezoekers 

6 jan Medewerkersavond, online 
+ aftrap Jubileumjaar 

60 

18 maart Lezing Jan Huiting, alleen online 64 

9 april Digitale Pub quiz, enkel online 49 

14 april Algemene Ledenvergadering, voorjaar, online 20 

21 april Lezing geschiedenis de Meern, door Kees Rasch,  
alleen online 

70 

11 mei Lezing “Onze Wijken”: Terwijde, Langerak. Door Gerda 
Oskam , enkel online 

60 

15 juni Vleutense geschiedenis, door Ad van Zoeren, live vanuit 
Raadhuis Vleuten en online 

20 /  

50 online 

29 aug Jubileumfeest HV + presentatie Canon 300 

11 sept Open Monumentendag: bezoek BSH en fietstocht Limes 
Organisatie i.s.m. Museum Hoge Woerd 

80 

25 sept Historisch Cafe in BSH 15 

29 sept Algemene Ledenvergadering, live in de Schalm 15 

7 okt Lezing Arbeidsomstandigheden Tuinbouw, door Mans 
Vulto 
Live vanuit Lodderen online. Organisatie i.s.m. STITU 

28 /  

35 online 

21 okt Lezing Historie Broederschap, door Jan Jaap Luijt, live 
vanuit Torenpleinkerk en online. Organisatie i.s.m. 
Broederschap 

37 /     

30 online 

30 okt. Historisch Cafe in BSH 15 

11 nov Lezing geschiedenis Bakker Verkerk, door Arjo Roersch 
van der Hoogte. Live vanuit de Schalm en online 

80 /  

35 online 
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In januari wilden we ons jubileumjaar aftrappen met de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie voor leden 

en relaties. Deze moesten we ook afblazen. Als vervangende activiteit hebben we voor onze 

medewerkers een online nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Een gevarieerd programma met 

gesprekjes & muziek. Hiermee konden wij toch een mooie presentatie verzorgen over ons jubileumjaar 

en de komende introductie van “de Canon van Leidsche Rijn”. 

In april organiseerden wij een digitale pub quiz, ook hier weer een mooie groep van leden en niet 

leden. 

Eind augustus waren de omstandigheden dusdanig dat we heel uitgebreid ons jubileum konden vieren. 

Een tent op het grasveld en activiteiten in de Schakel, de Torenpleinkerk en de Broederschapshuisjes. 

Tijdens de activiteit konden we tevens de introductie van de Canon presenteren. Al met al was dit een 

zeer geslaagde activiteit die door vele, (ook niet-)-leden bezocht werd totaal ca 300! Ook kregen wij 

met ons jubileum en de Canon veel publicitaire aandacht. 

  

  

 

De Canon van Leidsche Rijn is door de vereniging ontwikkeld om op een nieuwe wijze de tijdlijn van 

onze geschiedenis weer te geven. Een aantal vrijwilligers, ondersteund door professionals, hebben dit 

op een prachtige en verantwoorde wijze samengesteld. De Canon is te bezien via onze website. Maar 

ook  alle schoolklassen in ons gebied hebben een grote poster ontvangen zodat ze de leerlingen 

hierover kunnen onderrichten. 

In het najaar konden wij gelukkig weer met succes weer lezingen organiseren met publiek. En alweer 

bleek dat het tevens online aanbieden een aparte doelgroep trok. Ook zijn wij in het najaar weer 

begonnen aan “Historische Cafe’s”, maar dan in nieuwe opzet. Verandering was dat we in de 

Broederschapshuisje een echt vrije-inloop café omgeving organiseerden. Een opzet die enorm bleek 

aan te slaan. Veel mensen kwamen voor gezellig contact en praten over de historie. 
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3. KENNISCENTRUM EN MUSEUM DE BROEDERSCHAPSHUISJES 

3.1  OPENSTELLING  

Helaas is er door COVID-19 nog geen inzicht in de aantrekkingskracht van ons museum annex 

kenniscentrum voor het publiek. Nadat ons kenniscentrum de Broederschapshuisjes in september 

2019 weer was opengegaan na de grootscheepse verbouwing zijn we een klein half jaar open geweest 

met een geleidelijk weer toenemend aantal bezoekers, voordat de COVID-19 pandemie roet in het 

eten gooide. Niet alleen moesten we in 2021, net als in 2020, maandenlang dicht - maar ook in de 

tussenliggende maanden bleek dat mensen huiverig waren om  ons museum binnen te stappen. 

Wellicht was dat omdat iedereen op 1 maand na, het hele jaar na op 1,5 meter en met  mondkapje op 

binnen moest rondlopen. Daarnaast was er wel  een overzicht van 40 jaar omslagen van ons tijdschrift 

in het kader van ons 40-jarig bestaan, maar hadden we geen nieuwe tentoonstelling. Onze 

buitenactiviteiten trokken wel veel publiek en ook via onze website wisten vele (nieuwe) bezoekers 

ons te vinden. Onze in de zomer van 2021 gelanceerde Canon van Leidsche Rijn, de agenda, webinars 

via HVtv en onze webshop waren de meest bezochte pagina’s.  

 

Onze ambitie blijft onverkort om de Broederschapshuisjes vaker open te stellen. In de tweede helft 

van 2021 zijn we daarom begonnen met de voorbereiding van een nieuwe speciale tentoonstelling en 

een nieuwe permanente aanvulling op onze collectie. Wel zullen we voor de openstelling nieuwe 

vrijwilligers nodig hebben die worden opgeleid om bezoekers rond te leiden in ons museum. In ons 

kenniscentrum krijgen bezoekers nog altijd vragen over genealogische zaken en geschiedenis van ons 

gebied.    

 

Ons jubileumfeest in en naast de Broederschapshuisjes trok vele leden, (oud-)bestuursleden, relaties, 

wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Utrecht, hoogheemraad Bernard de Jong van het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en veel pers. Op onze website staan veel foto’s van dit 

feest, een film met een samenvatting van het feest, het officiële  en is ook een link te vinden naar het 

programma U in de Wijk Leidsche Rijn over dit feest.  

3.2 AANVULLINGEN IT-INRICHTING 

Gedurende de ontwikkeling van het nieuwe ICT-plan bleken er tijdens het proces her en der 

aanpassingen of nieuwe wensen boven tafel te komen. Ook de ontwikkeling van de (semi-

)professionele online lezingen vereisten de nodige investeringen en inzet van nieuwe medewerkers. 

Inmiddels mogen we concluderen dat we op dit gebied een goede basis hebben, al zal gedurende het 

proces best nog nieuwe uitbreidingen of aanpassingen gewenst zijn. Het blijft een doorlopend proces. 

3.3  COLLECTIEBELEID, ARCHIVERING EN ONTSLUITING 

De Historische Vereniging is in het bezit van een rijke collectie. Dit zijn zowel waardevolle fysieke items, 

maar ook is er groot digitaal archief met documenten, foto’s kaarten, artikelen enz. In ons 

Meerjarenbeleidsplan hebben we al aangegeven dat we dit voor een groot publiek willen ontsluiten.  

Ook bleek het oude systeem niet geschikt om medewerkers vanaf verschillende werkplekken aan het 

systeem te kunnen werken. 

Wat hiervoor de beste oplossing is qua systeem-keuze is een complex verhaal waar veel aspecten aan 

kleven. Allereerst moet een duidelijk collectiebeleid vastgelegd worden: waarom bewaren we wat en 

hoe. Een groep medewerkers is inmiddels vergevorderd met dit vastleggen. Tegelijk moesten we 
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werken aan de uitvoering, Het goed digitaal bewaren en archiveren van de items is inmiddels duidelijk 

in gang gezet. 

De fysieke fotocollectie (ca 10.000 stuks!) is in verband met kwaliteitseisen bijna geheel opnieuw 

ingescand door een grote groep vrijwilligers. Ook alle kwartaalbladen en films zijn inmiddels op de 

juiste wijze digitaal beschikbaar. 

Begin 2022 kan dit openbaar gemaakt worden. Het intern archiveren van de collectie is ook in gang 

gezet zodat ook hiervoor een systeem kan worden opgezet dat voor alle medewerkers toepasbaar is. 

Het geheel is een complex verhaal waar we toch al veel (nieuwe) medewerkers bij hebben weten te 

betrekken. 

4. COMMUNICATIE  

Opnieuw heeft het coronavirus de communicatie binnen en vanuit onze vereniging bepaald. Toch is 

het gelukt om via de reguliere kanalen contact met onze leden en belanghebbenden te onderhouden. 

Ook fysieke bijeenkomsten als een jubileumfeest en het historische cafe konden doorgaan. Met 

berichten op social media, een maandelijkse digitale nieuwsbrief en een kwartaalblad hebben we een 

goed palet met communicatiemiddelen. Toch is er altijd mogelijkheid om te verbeteren. In 2021 

hebben met name de viering van het 40-jarig jubileum van onze vereniging en de presentatie van onze 

eigen Canon veel aandacht gekregen. Op het gebied van de marketing en ledenwerving konden we 

een mooie actie organiseren naar aanleiding van de lezing over familiebedrijf Bakker Verkerk.  

Een zorgpunt blijft de bemensing van de communicatiecommissie. We zouden graag actief meer leden 

werven bijvoorbeeld in nieuwe woonwijken. Daarvoor is wel nodig dat een groep vrijwilligers zich voor 

de cc wil inzetten. 

4.1 KWARTAALBLAD ROND LEIDSCHE RIJN & VLEUTENSCHE WETERING 

De redactie van ons kwartaalblad bestaat uit een hoofdredacteur en een drietal redacteurs. Content 

voor het tijdschrift wordt aangeleverd door enthousiaste en deskundige auteurs. Vervolgens wordt 

ons blad opgemaakt en gedrukt en weer door vrijwilligers verspreid. In 2021 zijn we ook gestart met 

het in consignatie verkopen van het kwartaalblad bij de lokale boekhandels. Een en ander is onder 

meer mogelijk door de adverteerders in ons blad. Advertenties maken het blad levendig, leveren geld 

op en laten zien dat we als vereniging midden in de samenleving staan. Voor de toekomst lijkt het goed 

om het advertentiebeleid te verrijken met sponsoring en online. Geïnteresseerde vrijwilligers die zich 

willen inzetten als redactielid, auteur of bezorger zijn welkom. 

4.2 WEBSITE 

De website is een belangrijk communicatiemiddel voor de Vereniging. De website is hét startpunt om 

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. De website wordt 

actueel gehouden door onze webmaster. Met de website kunnen we onze leden en overige 

geïnteresseerden nog beter informeren over de activiteiten van de vereniging en nieuws over de rijke 

historie van ons gebied. 

4.3 SOCIALE MEDIA EN NIEUWSBRIEF 

Sociale media zijn niet meer weg te denken: ze bieden de mogelijkheid om snel te reageren op nieuws 

uit onze omgeving en om meer interactief met ons leden en belanghebbenden te communiceren. 
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Opnieuw groeide het aantal volgers van verschillende media in 2021. Belangrijkste kanaal is Twitter 

waar we inmiddels bijna 650 volgers hebben. Op Facebook hebben we 316 volgers. Gebleken is dat 

promotie via Facebook helpt om de belangstelling voor onze activiteiten te vergroten. Ook in 2021 is 

Youtube een goed kanaal gebleken om webinars te organiseren. Lezingen die we hier online plaatsen 

worden tientallen keren bekeken en op ons kanaal hebben we 75 abonnees. 

Maandelijks stuurt de Vereniging een digitale nieuwsbrief aan alle leden en belangstellenden om hen 

te informeren over ontwikkelingen en de actuele agenda met activiteiten. 

 

Naast deze communicatiemiddelen heeft de Vereniging elk kwartaal een pagina in het Leidsche Rijn 

magazine, waarin we diverse lokale onderwerpen belichten. Onze activiteiten worden overgenomen 

in de Uitladder Leidsche Rijn. Om meer bekendheid te krijgen voor onze activiteiten sturen we 

persberichten uit naar de lokale media. Deze worden met regelmaat overgenomen. 

4.4  NAAMSBEKENDHEID 

Door de organisatie van activiteiten en samenwerking met partners stijgt de naamsbekendheid van 

onze Vereniging. We zijn regelmatig zichtbaar in lokale persuitingen en op social media en lokale en 

landelijke bestuurders weten ons te vinden. Met onze communicatieactiviteiten, ons blad en ons 

activiteitenprogramma binden we veel geïnteresseerden en nieuwe leden. De inspanningen op dit 

gebied leveren een positieve bijdrage aan de saamhorigheid en het historisch besef in ons werkgebied. 

5. ERFGOEDEDUCATIE  

In 2021 vond er geen erfgoededucatie plaats in Museum Hoge Woerd i.v.m. COVID-19. In 

samenwerking met Museum Hoge Woerd en met de twee educatieve medewerkers van de 

Broederschap van Onze Lieve Vrouwe zijn we in de laatste maanden van 2021 gestart met nieuwe 

invulling op deze activiteit. Via webinars, lezingen, ons tijdschrift, fietstochten, enz. doen we op andere 

manieren al veel aan erfgoededucatie voor volwassenen. Als vrijwilligersvereniging kunnen we alleen 

erfgoededucatie aan jongeren blijven geven in samenwerking  met professionele en betaalde krachten 

van Museum Hoge Woerd en de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe. Dit heeft geresulteerd in het 

aanbieden van ruimte voor en bijdragen aan een lesprogramma voor scholieren dat georganiseerd 

wordt door De Broederschap van Onze Lieve Vrouwe.  

6. RELATIES  

Bestuursleden hebben de Vereniging in bijeenkomsten van diverse organisaties en instellingen 

vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld bij de netwerkbijeenkomst van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) 

en de opening van Open Monumenten Dag. De samenwerking met de Broederschap van Onze Lieve 

Vrouwe is hecht en heeft geleid leiden tot gezamenlijke activiteiten in 2021/2022. Dat geldt eveneens 

voor Museum Hoge Woerd waar we in toenemende mate mee samenwerken via lezingen, webinars 

en programmering. Onze eigen activiteiten agenda wordt gedeeld door de historische verenigingen 

om ons heen en vice versa. De samenwerking met Oud Utrecht is eveneens hecht, waarbij we een 

aantal sprekers en artikelen uit hebben uitgewisseld. Met sponsors, adverteerders gemeente, 

wijkbureau, hoogheemraadschap, lokale pers, kerken en buurtcentra hebben we regelmatig contact. 

Nieuwe contacten zijn aangegaan met de Stichting Tuinbouw Utrecht, met de Grafische Hogeschool 

Utrecht, met de stichting Verborgen Stad en met U in de Wijk Leidsche Rijn.   
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7. FINANCIEEL  

Het resultaat van €1.466 over 2021 komt hoger uit dan begroot met name door meevallende 

contributie-inkomsten. De vereniging kent jaarlijks een tamelijk stabiele uitstroom van leden door 

verhuizing, overlijden of anderszins. In de begroting was rekening gehouden met minder instroom aan 

nieuwe leden i.v.m. de COVD-19 omstandigheden. Dit is gelukkig nog meegevallen, waardoor de 

inkomsten uit contributie hoger zijn dan begroot. In de tweede helft van 2021 is de instroom van 

nieuwe leden wel een duidelijk aandachtspunt geworden. 

De netto kosten van het tijdschrift zijn lager in verband met voorzichtig begrote advertentie-

inkomsten. Ondanks COVID-19 hebben we in ons jubileumjaar de volledige advertentieruimte weer 

kunnen vol krijgen, maar dit blijft de aandacht vragen. 

De lasten van de BSH zijn vrijwel volgens begroting. Hoewel niet expliciet begroot (begroting 2022 is 

uit september 2021) houden we nu rekening met substantieel hogere energielasten voor 2022. Het 

bestuur heeft na afweging van opties besloten het huidige variabele energiecontract te handhaven. 

De dotatie aan de voorziening onderhoud/inventaris BSH is wat hoger dan de begroting, zoals 

aangeven in de ALV van najaar 2021. Dit dient ter voorbereiding voor plannen om de BSH 

toegankelijker en aantrekkelijker in te richten. 

De kosten van het 40-jarig Jubileumfeest en van de Canon van ons gebied konden voor een groot deel 

gedekt worden uit toegekende subsidies en sponsorbedragen, waardoor geen beroep hoefde te 

worden gedaan uit opgebouwde voorzieningen. 

De opbouw van de balans laat zien dat de Vereniging financieel gezond is en dat de continuïteit op 

middellange termijn is geborgd.  

Een verdere toelichting op de financiële cijfers van 2021 is te vinden in de Jaarrekening. 

 

Vleuten, 31 maart 2022 

 

Namens het bestuur, 

 

 

Gerda Oskam, 

voorzitter  

https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/leidsche-rijn
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BIJLAGE: STATUS ACTIEPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN  

 

Subdoel Nr Actie
Actie-

houder

Best.

Verantw
Periode Status Toelichting

1 .1  Kwartaalblad 1.1 .1
Procesbeschrijv ing totstandkoming blad 

opstellen
redactie HvdM 2019 Gereed

1.1 .2
Opstellen functieprofielen redactie zijnde 

hoofdredacteur, redactielid en auteur
redactie HvdM 2019 Gereed

Vastgesteld in BV mei 2020

1.1  Kwartaalblad 1.1 .3
Redactielid aanwijzen/inwerken als 

waarnemend hoofdredacteur
redactie HS 2019 Lopend Zittend redactie lid, vaststelling volgt 

1 .1  Kwartaalblad 1.1 .4
Werving vrijwilligers voor redactie en 

auteurs tbv  schrijven artikelen
HS 2019 Gereed Nieuw redactielid aangesteld juli 2020

1.1  Kwartaalblad 1.1 .5
Structurele afstemming met 

Activ iteitencommissie opzetten
HvdM HvdM

2019/

2020
Gereed Diana Unk doet lay -out Nieuwsbrief

1 .2 Educatieve 

projecten
1.2.1 Jeugdgroepen/Kijkwijzer i.s.m. CHW

Jan 

Bosman
n.t.b.

2019/

2022

Continue 

actie

GraafJunior, GraagSenior, Kijkwijzers.

I.s.m. CHW

1.2 Educatieve 

projecten
1.2.2

Ouders van de jeugdgroepen en 

Kijkwijzers stimuleren lid te worden van 

de ErfgoedEducatie Commissie

AvdL n.t.b.
2019/

2022

Continue 

actie
Continue actie

1 .2 Educatieve 

projecten
1.2.3

Doorontwikkelen van website 

echtgebeurd.nl op basis van 

archiefmateriaal en tijdschriftartikelen 

van onze vereniging en museum 

Castellum

Jan 

Bosman/ 

Museum 

Castellum

n.t.b.
2019/

2022
Nog starten

In afwachting van nader overleg met 

CHW

1.2 Educatieve 

projecten
1.2.4

Projecten i.s.m Leidsche Rijn College / 

Amadeus Ly ceum / Academie Tien
JB/AvdL n.t.b.

2019/

2022

Continue 

actie
LRC groepen in CHW

1.2 Educatieve 

projecten
1.2.5

Wandelingen, Fietstochten, 

Huifkartochten, lezingen (deze 

activ iteiten zijn uitgewerkt en worden 

naar behoefte aangepast)

AvdL WdV
2019/

2022

Continue 

actie

Blijft in principe doorlopen, met waar 

nodig aanpassingen ivm Corona

1.2 Educatieve 

projecten
1.2.6

Actief interesseren van deelnemers aan 

actiepunt 5 voor lidmaatschap van onze 

vereniging

AvdL n.t.b.
2019/

2022

Continue 

actie
Continue actie, beperkt ivm Corona

1.2 Educatieve 

projecten
1.2.7

Deelnemen aan cursusdagen van LEU en 

AWN voor het opdoen van ideeën en 

acties

JB/AvdL n.t.b.
2019/

2022

Continue 

actie
ad hoc

1.3 Website 1 .3.1
Onderbrengen van de website bij host die 

tevens periodiek onderhoud verzorgd
HvdM 2019 Gereed

1.3 Website 1 .3.2
De gehele inhoud van de website bezien, 

aanpassen en het geheel logisch indelen

WdF/EvdB

/CF
WdV

2019/

2020
Gereed

Nieuwe website geintroduceerd januari 

2021

1.3 Website 1 .3.3

Opstellen functieprofiel en werv ing van 

auteurs voor het schrijven van 

publicaties op de website

HS 2019 Gereed
Functieprofiel redacteur Nieuwsbrief 

werv ing opgsteld 

1 .3 Website 1 .3.4

De Communicatie Commissie participeert  

bij het vraagstuk van 

publiekstoegankelijk maken v ia internet 

van het archief van de collectie om de 

mogelijke impact voor de website vast te 

kunnen stellen

Zie actie 6 

bij 2.1
2020 Gereed

Nieuwe website per januari 2021, bij 

opzet rekening gehouden met 

publiekstoegankelijk maken collectie

1 .4 Publieksactiv iteiten 1.4.1

Regelen van een back-up / partner voor 

verantwoordelijk bestuurslid voor 

activ iteiten

WdV Bestuur 2020 Lopend

1.4 Publieksactiv iteiten 1.4.2

Verspreiden blad bij oplevering huizen 

Haarzicht, i.v .m. promotie en 

ledenwerving

WdV ism 

Comm.Cie.
WdV

2020/

2021
Lopend Gepland voor 2022

1.4 Publieksactiv iteiten 1.4.3

Samenwerking uitbouwen externe 

partners: Bibliotheek-Torenpleinkerk-LR 

city marketing / MHW / andere HV’s in de 

regio

WdV WdV
2019/

2020

Continue 

actie

1 .4 Publieksactiv iteiten 1.4.4 Thema 7 5 jaar vrijheid (5 mei 2020) Bestuur 2020 n.v .t. Niet plaatsgevonden ivm Corona

1.4 Publieksactiv iteiten 1.4.4.a
Mogelijk samenwerking met 4&5mei 

comité LR
WdV WdV 2020 Gereed

4&5 mei comité heeft 100 Tijdschriften 

K1 (thema Vrijheid) afgenomen

1.4 Publieksactiv iteiten 1.4.4.b
7 5 jr vrijheid - Afstemming met redactie 

kwartaalblad
WdV HvdM

2019/

2020
Gereed

1.4 Publieksactiv iteiten 1.4.5.a Activ iteit ontwikkelen Thema 40 jaar HV WdV Bestuur 2021 Gereed
Voorbereidingen tentoonstelling covers 

Tijdschrift gestart

1 .4 Publieksactiv iteiten 1.4.5.b
HV 40 jr - Afstemming met redactie 

kwartaalblad
2021 Gereed

Gestart tijdens besloten historisch cafe 

juni 2020. Tentoonstelling voorbladen 

Tijdschrift

1 .4 Publieksactiv iteiten 1.4.6
Thema Utrecht 900 jaar stadsrechten, 

tevens jubileum waterschap
WdV Bestuur 2022 Lopend

Is gestart, eerste opzet ingediend, 

gesprekken geweest. Gerda zit in 

denktank met andere verenigingen en 

musea. Aug 2021 Projectplan ingediend 

en begin 2022 gehonoreerd.

1 .4 Publieksactiv iteiten 1.4.6.a Podium presentatie met Sander Wassing WdV 2022 n.v .t. Heeft niet plaatsgevonden

1.4 Publieksactiv iteiten 1.4.6.b
Plan indienen voor 31-12-2019 voor uit 

te voeren activ iteit in 2022
WdV/GO WdV 2019 Gereed

Een eerste opzet is ingediend bij 

Gemeente Utrecht. Zie 1 .4.6

1.4 Publieksactiv iteiten 1.4.6.c
Thema 2022 - Afstemming met redactie 

kwartaalblad
WdV WdV 2022 Gereed Artikel waterbeheer

1 .5 Publicaties 1 .5.1 Update Van Vicus tot Vinex HvdM
2020/

2021
n.v .t.

Vervallen ivm andere acties in 

Jubileumjaar

1 .5 Publicaties 1 .5.2 Beschrijv ing historie van de Vereniging
Jan 

Schutte
ARvdH

2020/

2021
Gereed

Gesprekken zijn gepland door Jan 

Schutte, publicatie in tijdschriften 2021

1.5 Publicaties 1 .5.3 Overzichtsboek Graafland HS
2020/

2021
Lopend

Dit wordt een special van het Tijdschrift 

in 2023
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Subdoel Nr Actie
Actie-

houder

Best.

Verantw
Periode Status Toelichting

2.1  Archief en beheer 2.1 .1 Collectiebeleid opstellen WdV 2020 Lopend

Werkgroep Collectiebeheer geformeerd, 

concept beleidsplan opgesteld, continue 

voortgang

2.1  Archief en beheer 2.1 .2
Na vaststellen collectiebeleid overbodige 

collectie elders goed onderbrengen
JS WdV

2020/

2021
Nog starten

Na vaststellen Collectiebeleid. Stappen: 

selecteren, bewaren, afstoten, inname en 

aankoop. In beleid is aangegeven dat 

hiervoor een werkgroepje voor 

verantwoordelijk moet worden gesteld.

2.1  Archief en beheer 2.1 .3

Na herinrichting aangetroffen 

documenten en foto’s inventariseren en 

zo nodig archiveren

WdV 2020 Lopend
Wordt continu aan gewerkt door 

Werkgroep Collectiebeheer

2.1  Archief en beheer 2.1 .4
Inventaris in de Bunker bezien en goed 

vastleggen
WdV

2020/

2021
Lopend Onderdeel van Collectiebeleid

2.1  Archief en beheer 2.1 .5
Opslagzolder BSH overzichtelijk en 

toegankelijk inrichten
JS BK

2019/

2020
Gereed

2.1  Archief en beheer 2.1 .6

Onderzoeken in hoeverre het Archief van 

de collectie (al dan niet met autorisaties) 

v ia de cloud en mogelijk vanuit de 

Website toegankelijk gemaakt kan worden 

voor leden en geïnteresseerden

WdV i.s.m. 

Jan B en 

Com.Cie

BK
2019/

2021
Gereed

Eerste stappen gezet met nieuwe website 

en Beeldbank. Onderzoek afgerond, zie 

verder 2.1 .2

2.2 Tentoonstellingen 2.2.1
Inventariseren van de collectie op 

verschillende locaties
WdV 2019 Lopend

Collectie momenteel alleen nog in BSH en 

in bunker. Na verbouwing is binnen de 

BSH alles op andere plek terecht 

gekomen. Inventarisatie hiervan v indt 

momenteel plaats. Afronding verwacht 

in 2022

2.2 Tentoonstellingen 2.2.2 Tekstborden schrijven en laten drukken AvIJ AvIJ 2019 Gereed

2.2 Tentoonstellingen 2.2.3 Tentoonstelling inrichten met objecten AvIJ AvIJ 2019 Gereed

2.3 Samenwerking met 

andere verenigingen en 

archieven

2.3.1 Afspraken maken met key spelers WdV/GO GO 2020
Continue 

actie

Samenwerking gemeente en HDSR loopt. 

Goede samenwerking met oa Oud Utrecht 

en SHHV. Samenwerking met U in de Wijk 

geintensiveerd.

2.3 Samenwerking met 

andere verenigingen en 

archieven

2.3.2
Samenwerkingsovereenkomst met 

Museum Hoge Woerd
WdV GO 2020 Lopend

Mondelinge afspraak met Erik Graafstal 

en Birgit Postma over communicate: als 

plan MSH, communicatie MSH en HV. 

Plan HV, communicatie HV en MSH. 

Nader overleg over programmering na 

COVID opgestart. Activ iteiten voorjaar 

2022 afgestemd op elkaar. 

2.4 Inventariseren 

Erfgoed
2.4.1

Werkgroepen instellen ten behoeve van 

het  inventariseren en beschrijven van 

materieel en immaterieel erfgoed

ARvdH 2020 ev
Continue 

actie

Leden worden opgeroepen zelf onder-

werpen aan te dragen en te participeren 

in werkgroepen (budget beschikbaar).

3.1  Ruimere 

openstelling BSH
3.1 .1

Programma ontwikkelen voor 5-daagse 

benutting BSH
GO/BK GO 2020 Lopend

Begin is er, 3 dagdelen per week vanaf 

februari 2020 (maar onder druk)+ 1  

dagdeel in de maand. Historisch Café 

weer ingezet na COVID. Nieuwe 

Samenwerking met Leidsche Rijn 

Marketing. Nieuwe tentoonstelling 

themajaar 2022 als begin voor het 

uitwerken van een v isie op realisatie 

streekmuseum. Uitvraag met 

functieprofielen voor eind maart 2022.

3.1  Ruimere 

openstelling BSH
3.1 .2 Benoemen vrijwilligersrollen en werv ing GO/WdV GO 2020 Lopend

Oproepen in Nieuwsbrief voor specifieke 

zaken hebben effect. Opstellen nieuwe 

functieprofielen medewerkers voor eind 

maart 2022.

3.1  Ruimere 

openstelling BSH
3.1 .3 Medegebruik BSH introduceren GO 2020 Lopend

Heeft stil gelegen door Corona. Najaar 

2021 ism Broederschap 3 ochtenden in 

september en oktober voor educatie.

3.1  Ruimere 

openstelling BSH
3.1 .4.a

Activ iteiten ontwikkelen in BSH voor 

scholen
WdV WdV 2020 Nog starten

In afwachting ivm Corona. Canon wel 

mede voor scholen ontwikkeld. Zie ook 

3.1 .1

3.1  Ruimere 

openstelling BSH
3.1 .4.b

Activ iteiten ontwikkelen in BSH voor 

ouderen
WdV WdV 2020 Lopend

Activ iteiten v inden wel plaats maar niet 

in BSH. Bv  Bibliotheek ochtenden voor 

ouderen

3.1  Ruimere 

openstelling BSH
3.1 .4.c

1x  per maand Historisch  Café in BSH in 

BSH
WdV GO

2020/

2021
Lopend

Stond in steigers maar  kon niet 

doorgaan. Wel aantal keren voor 

vrijwilligers. Vanaf najaar 2021 weer van 

start gegaan.

3.2 Duurzaam beheer 3.2.1

Vrijwilligers (medewerkers in de BSH) 

bewust maken van hoe men met minder 

papier en printen toch dezelfde 

resultaten kunnen boeken

JS JS
2019/

2020
Gereed

Medewerkers zijn erop gewezen en gaan 

daar goed mee om 

3.3 Faciliteren  overleg 

annex kantoorruimte 

inclusief ICT

3.3.1
Offerte bij Ziggo aanvragen tbv  sneller 

internet
WdV WdV 2019 Gereed

3.3 Faciliteren  overleg 

annex kantoorruimte 

inclusief ICT

3.3.2 Inventariseren ICT behoefte WdV WdV 2019 Gereed

3.3 Faciliteren  overleg 

annex kantoorruimte 

inclusief ICT

3.3.3
Extra “zoek -PC”aanschaffen met scherm 

in publieks deel van BSH
WdV WdV 2019 Gereed

3.3 Faciliteren  overleg 

annex kantoorruimte 

inclusief ICT

3.3.4 Licenties inventariseren en actualiseren WdV WdV 2019 Gereed ism Jan Bosman en Marjo vd Woerd

3.3 Faciliteren  overleg 

annex kantoorruimte 

inclusief ICT

3.3.5 Bestaande Computers vervangen WdV WdV 2019 Gereed

3.3 Faciliteren van een 

overleg- annex 

kantoorruimte inclusief 

ICT

3.3.6

Bestuursarchief en werkdocumenten  

vrijwilligers naar cloud omgeving 

brengen

ARvdH WdV
2019/

2020
Lopend

Google drive ingericht, mappen 

aangemaakt, google agenda gemaakt. 

Deel archief nog verder uit te zoeken 

door div  bestuursleden 

3.3 Faciliteren van een 

overleg- annex 

kantoorruimte inclusief 

ICT

3.3.7

Mogelijke upgrade van Ziggo nodig ivm 

cloud-toepassing (zie ook 2.1  actie 6 

Archief Collectie)

WdV WdV 2020
Continue 

actie

Later nog nader te bekijken na opdoen 

van ervaringen

3.4 Inrichten 

tentoonstellingsruimte
3.4.1 Schilderijenrek installeren AvIJ AvIJ 2019 Gereed

3.4 Inrichten 

tentoonstellingsruimte
3.4.2 Maquettes naar BSH halen AvIJ AvIJ 2019 Gereed

3.4 Inrichten 

tentoonstellingsruimte
3.4.3

Collectie Torenpleinkerk naar BSH

brengen
AvIJ AvIJ 2019 Gereed

3.4 Inrichten 

tentoonstellingsruimte
3.4.4

Tentoonstelling uitbreiden naar 1e

verdieping BSH
AvIJ JS

2020/

2021
Gereed

Ruimte volledig ingericht en extra 

verlichting aangebracht 

4.1  Het adviseren aan 

en lobby en bij 

relevante partijen

4.1 .1
Duidelijkheid verkrijgen over 

huisvestingssubsidie 2019 en verder
GO 2019 Gereed

Subsidie 2019/2019/2020 ontvangen. 

Subsidie 2021 is ontvangen

4.1  Het adviseren aan 

en lobby en bij 

relevante partijen

4.1 .2

Functieomschrijv ing 

fondsverwerv ingstaak en verwerven van

vrijwilliger hiervoor

GO 2020 Gereed Functieprofiel klaar. Echter zie D2

4.2 Het aangaan van 

samenwerking op het 

gebied van cultuur-

historisch erfgoed 

4.2.1

Inventariseren beoogde 

samenwerkingspartners, zie ook C1  

actiepunt 1

HvdM GO 2020 Gereed

Samenwerkingspartners: andere HV-

verenigingen, LR Marketing, Metaal 

Kathedraal, Casco, Kasteel de Haar, CHW.

4.2 Het aangaan van 

samenwerking op het 

gebied van cultuur-

historisch erfgoed 

4.2.2
Afspraken maken met beoogde

samenwerkings-partners
WdV GO 2020 Lopend

We werken goed samen met Oud Utrecht, 

SHHV, HKIJ, Museum Zuilen, enz. Najaar 

2021 nieuwe netwerkdag LEU.
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Subdoel Nr Actie
Actie-

houder

Best.

Verantw
Periode Status Toelichting

A1. Handvest Bestuur 

en Commissies
A.1 .1 Evaluatie huidige verenigingsstructuur Bestuur EvdB 2019 Gereed

Mede obv  aangepaste functie-

beschrijv ingen van de bestuursleden 

(A.1 .6) is  de huidige structuur met 

commissies herzien. Vastgesteld in BV 

juni 2020

A1. Handvest Bestuur 

en Commissies
A.1 .2 Opstellen Handvest Bestuur Bestuur EvdB 2020 Gereed

Basis gelegd met vaststellen 

verantwoordelijkheden bestuursleden. 

Bestuursreglement vastgesteld in BV mei 

201

A1. Handvest Bestuur 

en Commissies
A.1 .3 Opstellen Handvest per Commissie

Commissie

s
EvdB 2020 Nog starten

Basis gelegd met vaststellen organisatie 

en welke Werkgroepen er zijn

A1. Handvest Bestuur 

en Commissies
A.1 .4 Toegankelijk maken organisatiestructuur Bestuur EvdB 2020 Gereed Op nieuwe website

A1. Handvest Bestuur 

en Commissies
A.1 .5

Opstellen format tbv alle

functiebeschrijv ingen in de vereniging
EvdB EvdB 2019 Gereed

A1. Handvest Bestuur 

en Commissies
A.1 .6

Opstellen functiebeschrijv ing voor elk 

bestuurslid
Bestuur EvdB 2019 Gereed

Aanwezige functiebeschrijv ingen zijn 

beoordeeld en waar nodig aangepast. 

A2. Veilige omgeving A.2.1 Opstellen gedragscode EvdB 2020 Gereed
Vastgesteld in BV mei 2021, agenda ALV 

najaar 2021

A2. Veilige omgeving A.2.2 Evalueren Privacy  regelement EvdB EvdB 2020 Gereed

A2. Veilige omgeving A.2.3
Onderzoeken of voor kernfunctionarissen 

een VOG nodig is
n.t.b. 2020 Gereed

Besluit mei 2021: VOG in principe niet 

nodig. Wel Bestuursreglement en 

Gedragscode

A3. Open 

communicatie
A.3.1

Alle bestuursleden bezoeken regelmatig 

de vaste openingstijden in de BSH
Bestuur GO

2019/

2022

Continue 

actie

A3. Open 

communicatie
A.3.2 Jaarlijkse vrijwilligersavond evalueren Bestuur GO 2020 Gereed

Nieuwjaarsreceptie met vrijwilligers en 

relaties blijft behouden (mogelijk 

uitzondering in jubileumjaar 2021). Voor 

vrijwiligers ook besloten Historische 

cafe's

A3. Open 

communicatie
A.3.3

In Handvest Commissies een structurele 

wijze van communicatie met Bestuur 

opnemen

EvdB EvdB 2020 Nog starten

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .1

Verantwoordelijkheid uitvoeren 

Vrijwilligersbeleid beleggen binnen 

Bestuur

Bestuur EvdB 2019 Gereed
Vrijwilligersbeleid in portefeuille 

voorzitter

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .2
Opstellen vrijwilligersbeleid, toegankelijk 

maken v ia website

ARvdH / 

EvdB
EvdB 2020 Gereed Vastgesteld in BV 18 mei

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .3 Aanstellen Vrijwilligerscoordinator Bestuur GO 2020 Lopend
Activ iteiten momenteel verdeeld onder 

bestuursleden

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .4
Opstellen overzicht aanwezige 

vrijwilligersfuncties

Vrijw.

coord.

Zie actie 

B.1 .1
2019 Gereed

Overzicht in BV maart 2021, publicati op 

website

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .5

Opstellen functiebeschrijv ingen met 

enthousiaste en gerichte profielen per 

vrijwilligersfunctie

Bestuur/ 

Commissie

s

Zie actie 1 2020 Lopend Enkele profielen zijn opgesteld

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .6 Overzicht van vacatures bijhouden
Vrijw.coor

d.
ARvdH

2020/

2022

Continue 

actie
Momenteel door secretaris

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .7
Bekend maken vacatures op website en in 

Nieuwsbrief

Vrijw.coor

d.
ARvdH

2020/

2022

Continue 

actie
Nieuwsbrief en website worden gebruikt

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .8
Plaatsen van vacatures op externe 

kanalen zoals VCU

Vrijw.coor

d.
ARvdH

2020/

2022
Nog starten

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .9

Opstellen van generieke templates voor 

enthousiastmerende en gerichte 

vrijwilligersprofielen.

Vrijw.coor

d.
ARvdH

2020/

2022
n.v .t. Identiek aan actie B.1 .5

B1. Vrijwilligersbeleid B.1 .10

Periodiek (1  keer per 2 jaar) gesprek met 

vrijwilligers over hun werk binnen de 

vereniging

Vrijw.coor

d./ Bestuur
Zie actie 1

2020/

2022

Continue 

actie

Gebeurt ad hoc. Besloten Historische 

cafés dragen hieraan ook bij

C1. Communicatieplan C.1 .1 Nadere inventarisatie belanghebbenden ComCie HS 2019 Lopend
Communicatiebeleid en acties 2022 

vastgesteld Jan 2022

C1. Communicatieplan C.1 .2
Opstellen communicatieplan waarin alle 

aspecten (incl C2 &C3) zijn opgenomen
ComCie HS

2019/

2020
Lopend

Communicatiebeleid en acties 2022 

vastgesteld Jan 2022

C1. Communicatieplan C.1 .3

Afspraken maken met partners om 

gezamenlijke communicatiestrategie om 

wederzijdse  doelen te bereiken

ComCie HS 2020 Nog starten

C1. Communicatieplan C.1 .4

Functieprofielen t.b.v . vrijwilligers-

functies binnen de Werkgroep 

Communicatie. Zie ook B1 actiepunt 5

Comcie HS 2019 Lopend
Communicatiebeleid en acties 2022 

vastgesteld Jan 2022

C2. Doelgroepen 

communicatie
C.2.1

Nadere inventarisatie belanghebbenden 

op hoofdgroepen (zie SWOT Bijlage 2)
Bestuur HS 2019 Nog starten Nog niet gestart; samen met Stakeholders

C2. Doelgroepen 

communicatie
C.2.2

Uitwerking van belanghebbende 

organisaties op detail niveau in een 

spinnenweb onderverdeeld  naar 

categorieën zoals bedoeld in actiepunt 1  

en in schillen op volgorde van belang 

voor de HV. Zie ook 4.2, actiepunt 2

ComCie HS 2019 Nog starten Nog niet gestart; samen met Stakeholders

C2. Doelgroepen 

communicatie
C.2.3

Benaderen van organisaties met wie de 

HV al contacten heeft voor het maken 

van afspraken over vormen van 

communicatie (schil 1)

ComCie HS
2019/

2020
Lopend

C2. Doelgroepen 

communicatie
C.2.4

Benaderen van organisaties met wie de 

HV nog geen contacten heeft voor het 

maken van afspraken over vormen van 

communicatie (schil 2)

ComCie HS 2020 Nog starten

C3. Ledenwerving C.3.1

Doen van een onderzoek naar 

aansprekende methoden van 

ledenwerving

ComCie HS
2019/

2020

Continue 

actie
Ad hoc

C3. Ledenwerving C.3.2

 Opstellen van een plan voor 

ledenwerving als onderdeel van het 

communicatieplan

ComCie HS 2020 Lopend
Communicatiebeleid en acties 2022 

vastgesteld Jan 2022

D.1  Boekhouding en 

ledenadministratie 
D.1 .1 Pakketkeuze EvdB EvdB 2019 Gereed Ism met Arie Eijgenraam

D.1  Boekhouding en 

ledenadministratie 
D.1 .2 Overzetten database ledenadministratie EvdB EvdB 2019 Gereed

D.1  Boekhouding en 

ledenadministratie 
D.1 .3

Mutaties ledenadministratie in nieuwe 

pakket
AE EvdB 2019 Gereed

D.1  Boekhouding en 

ledenadministratie 
D.1 .4

Proces verspreiding kwartaalblad 

inregelen
EvdB EvdB 2019 Gereed

D.1  Boekhouding en 

ledenadministratie 
D.1 .5 Boekhouding inregelen EvdB EvdB 2019 Gereed

D.1  Boekhouding en 

ledenadministratie 
D.1 .6 Financiële ledenadministratie inregelen AE/EvdB EvdB 2019 Gereed

D.1  Boekhouding en 

ledenadministratie 
D.1 .7 Relaties éénduidig opnemen in pakket WdV EvdB 2019 Gereed

D.1  Boekhouding en 

ledenadministratie 
D.1 .8

Nieuwsbrief naar leden/relaties 

versturen vanuit pakket
AE/WdV EvdB

2019/

2020
Gereed

D.2 Actief zoeken naar 

externe financiële 

middelen

D.2.1
Opstellen sy steem voor sponsorwerv ing 

– en verantwoording
GO/AvdL GO 2020 Gereed

Komt in praktijk meer neer op  alert zijn 

op subsidie-mogelijkheden. Komt v ia 

meerdere kanalen en bestuursleden.

Verantwoording v ia projectleider 

(inhoudelijk) en penningmeester 

(financieel).

D.2 Actief zoeken naar 

externe financiële 

middelen

D.2.2 Werven van een sponsorwerver/bewaker GO/AvdL GO 2020 Gereed Zie D.2.1


