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1 INLEIDING 

 
Voor u ligt ter discussie de concept versie van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 
(MJBP) van de Historische Vereniging Vleuten - De Meern, Haarzuilens en Leidsche 
Rijn. Vanaf het najaar van 2018 heeft het Bestuur het MJBP in een aantal specifieke 
bijeenkomsten bediscussieerd en ontwikkeld. In de ALV van het voorjaar van 2019 
hebben we hierover een tussenstand gegeven en feedback uit de vergadering 
meegenomen. 
 
Kernvraag bij de ontwikkeling was om gezamenlijk te bepalen waar de vereniging voor 
staat en wat we in de nabije toekomst al dan niet tot onze activiteiten willen rekenen. 
Dat geeft intern en extern duidelijkheid in wat we doen, het geeft daarbij structuur en 
houvast, inzicht in te verwachte financiële ontwikkelingen en het zorgt voor een 
constructieve dialoog. 
 
Bij het opstellen van het MJBP heeft het Bestuur allereerst gekeken naar wat onze 
Missie en Visie is, of met andere woorden wat de vereniging in hoofdlijn wil bereiken en 
hoe we dat zouden willen doen. We hebben dat zo kort en krachtig mogelijk willen 
verwoorden, wat ons ook zelf gedwongen heeft om tot de kern te komen. Vervolgens 
hebben we hieruit een aantal Kerndoelstellingen en Ondersteunende doelstellingen 
geformuleerd. We hebben ook een analyse gemaakt van sterktes en zwaktes binnen de 
vereniging, en de kansen en bedreigingen die we maatschappelijk zien.  
 
Voor de komende jaren hebben we per jaar een hoofdthema vastgesteld, gebaseerd op 
actuele historische  thema’s. Deze dienen als paraplu ten behoeve van gecoördineerde 
activiteiten in een jaar. 
 
Al het bovenstaande is input voor de gestructureerd gedefinieerde acties in het MJBP. 
Op dit moment is nog niet alles volledig uitgewerkt, aan de andere kant lopen zijn 
diverse acties al in gang gezet of zelfs afgerond. In de komende ALV’s geven we een 
update van het MJBP, mede naar aanleiding van input uit de ALV, inclusief de stand 
van zaken van de gedefinieerde acties. 
 
Het Bestuur heeft het opstellen van het MJBP als een zeer nuttige exercitie ervaren en 
verwacht dat dit zal bijdragen aan interne duidelijkheid en betrokkenheid binnen de 
vereniging, en aan een heldere positionering van de vereniging in de regio. Daarbij 
blijven wij altijd openstaan voor constructieve opmerkingen en commentaar. 
 
 
Bestuur Historische Vereniging Vleuten - 
De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn 
September 2019 
 
Gerda Oskam 
Harry van der Meer 
Edwin van den Berg 
Afiena van IJken – van Zanten 
Arjo Roersch van der Hoogte 
Wim de Vrankrijker 
Jan Sangers 
Arthur van der Leij 
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2 DE VERENIGING 

2.1  VERLEDEN 

De Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn is op 12 
mei 1981 opgericht door een aantal betrokken lokale bewoners, die met lede ogen 
historische objecten zagen verdwijnen door de opkomst van nieuwbouw in de regio. 
Behoud van historisch erfgoed was dan ook de belangrijkste doelstelling.  
Uithangbord van de vereniging is van meet af aan het kwartaalblad geweest. Met een 
grote verscheidenheid aan artikelen wordt al jarenlang een kwalitatief hoogstaand en 
gewaardeerd kwartaalblad uitgebracht. 
 
In de loop der tijd heeft de vereniging vele projecten uitgevoerd, hierna volgt een niet-
limitatieve opsomming van projecten in ongeveer het laatste decennium. 
In 2007 is op initiatief van de vereniging een replica van de waterpomp voor de 
Broederschapshuisjes teruggeplaatst. Ter gelegenheid van het 25-jarig en het 30-jarig 
bestaan van de vereniging zijn in samenwerking met de ANWB tekstborden en 
informatiepanelen geplaatst bij monumenten en verdwenen historische objecten. 
Tevens werd bij het 30-jarig bestaan het boek ‘Van Vicus tot 
Vinex’ uitgebracht, wat geldt als hét historische handboek 
over de rijke lokale geschiedenis van ons leefgebied.  
Na jarenlange bestuurlijke volharding werd in september 
2013 de Romeinse wachttoren op de Hoge Woerd 
opgeleverd. De historische vereniging was niet alleen een 
groot pleitbezorger van dit mooie bouwwerk maar vervulde, 
op verzoek van de gemeente Utrecht, ook de rol van 
opdrachtgever/projectmanager. 
Speciaal voor bewoners die in de Vinexplan 
nieuwbouwbuurten wonen, heeft de Historische Vereniging 
in 2016 het  programma van Vicus tot Vinex ontwikkeld, 
informatieve bijeenkomsten over de eigen historie in de 
nieuwbouwbuurten. 
 
Ook heeft de vereniging vele educatieve projecten uitgevoerd zoals het Aelius-project 
voor kinderen (‘help een gevangen Romeinse slaaf’), Het Leven in Vleuten, De Meern 
en Leidsche Rijn (magazines), Terug naar Toen (reminiscentiekoffers voor ouderen), 
Kinderen van toen (kinderen van nu interviewen kinderen van toen). Bij het 20-jarig 
bestaan van Leidsche Rijn in 2018 heeft de Historische Vereniging actief bijgedragen 
aan een talkshow in Castellum Hoge Woerd en een 'glossy' uitgebracht over 20-jaar 
Leidsche Rijn. 
 

2.2  HEDEN 

Het huidige ledenaantal bedraagt ongeveer 850. De vereniging kent leden, ereleden, en 
leden van verdienste.  De vrijwilligers van de vereniging zijn over het algemeen ook lid 
van de vereniging. Zij houden in velerlei functies de vereniging draaiende. 
Het bestuur van de vereniging bestaat statutair uit ten minste zeven personen, 
momenteel zijn alle functies bezet. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn er vijf 
commissies:  Commissie financiën (boekhouding en ledenadministratie), Commissie 
bedrijfsvoering (Broederschapshuisjes), Commissie activiteiten (lezingen en 
evenementen), Commissie erfgoed (educatie), Commissie communicatie (kwartaalblad, 
website, social media) 
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Het kwartaalblad Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering is nog immer een  
visitekaartje van de vereniging. 
We hebben voldoende kwalitatief goede artikelen, er is een harde kern van auteurs, een  
weer verder ontwikkelde aantrekkelijke lay-out en een betrouwbaar bezorgsysteem van 
vaste vrijwilligers.  
 
Naast de communicatie via het kwartaalblad heeft de vereniging een eigen website en 
wordt gebruikt gemaakt van diverse social media, waaronder Facebook. Verder wordt 
er maandelijks een Nieuwsbrief rondgestuurd aan geïnteresseerden (leden én niet-
leden). 
 
Binnen Museum Hoge Woerd, in Castellum  Hoge Woerd in De Meern, levert de 
Historische Vereniging een belangrijke bijdrage bij diverse Erfgoed educatie projecten, 
veelal uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Utrecht. Leerlingen van 
basisscholen uit Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern worden opgeleid tot ‘Kijkwijzers’,  
kinderen die hun leeftijdgenoten rondleidingen geven in Museum Hoge Woerd. Door 
‘Graaf Junior’ (initiatief van Museum Hoge Woerd, verzorgd door de Vereniging) 
maken kinderen kennis met Archeologie. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
worden aan de hand van vragenlijsten begeleid bij het bezoek aan het Castellum, zodat 
actieve verdieping van de kennis over onderwerpen in het museum kon worden bereikt. 
 
De vereniging organiseert frequent activiteiten zoals lezingen en excursies, gemiddeld 
één keer per maand. Daarnaast is de vereniging zichtbaar bij diverse publieke 
evenementen in de regio. Hierbij geven onze vrijwilligers informatie over de historie en 
de vereniging en worden producten van de vereniging te koop aangeboden. Ook neemt 
de Historische Vereniging met de openstelling van ons rijksmonumentale 
verenigingsgebouw de Broederschapshuisjes (Vleuten,  Dorpsstraat 1), deel aan de 
jaarlijkse Open Monumentendag.  De Historische Vereniging heeft hier een 
bezoekerscentrum met een uitgebreid archief en bibliotheek. De Broederschapshuisjes 
zijn recent verbouwd, waardoor de mogelijkheden voor kantoor, expositie, archief en 
opslag sterk verbeterd zijn. Het bezoekerscentrum centrum is tweemaal per week 
geopend op  maandag- en dinsdagmiddag, en eenmaal per maand op zaterdagmiddag. 
 
De financiële positie stemt op dit moment niet ontevreden, echter toegenomen 
huisvestingskosten en herinrichtingskosten van de Broederschapshuisjes drukken sterk 
op de begroting van de komende jaren. Een sterk punt is de relatief hoge advertentie-
inkomsten uit het kwartaalblad, dat aan de andere kant een inherent toekomstig risico 
is. Activiteiten verdienen zich grotendeels zelf terug. 
 

2.3  TOEKOMST 

De Historische Vereniging zal zich blijven richten op haar sterke punten zoals het 
kwartaalblad, organisatie van activiteiten en educatie. Maar daarnaast heeft de 
vereniging de ambitie om veel nieuwe bewoners te bereiken, zowel uit de oude 
dorpskernen als de nieuwe wijken in ons gebied. Daarnaast wil de Historische 
Vereniging van de Broederschapshuisjes een trefpunt maken voor ontmoetingen, 
onderzoek en tentoonstellingen voor historisch geïnteresseerden. 
Om dit te bereiken zijn we, net als voor overige activiteiten, afhankelijk van 
vrijwilligers. Hiervoor willen we o.a. een helder vrijwilligersbeleid ontwikkelen en 
implementeren, een gericht communicatieplan opstellen en een activiteitenkalender 
specifiek voor de BSH maken. 
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3 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN 

3.1  MISSIE EN VISIE 

In het kader van MJBP zijn we bij de basis begonnen door ons goed af te vragen waar 
de vereniging voor staat. Wat zijn de Missie en Visie, of in andere woorden wat wil de 
vereniging in hoofdlijn bereiken en hoe zouden we dat  willen doen. We hebben dat zo 
kort en krachtig mogelijk willen verwoorden, wat ons ook zelf gedwongen heeft om tot 
de kern te komen. 
 
 
Missie – wat wil de vereniging bereiken 

Wij streven naar bewustwording van de geschiedenis en behoud 
van historisch erfgoed binnen het grondgebied van Vleuten, De 
Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn 
 
 
 
 
 
Bewustwording van de geschiedenis en het streven naar 
behoud van historisch gaan hand in hand. Onder het 
grondgebied ‘Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche 
Rijn’ verstaan wij het grondgebied van de voormalige 
gemeente Vleuten-de Meern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visie – hoe gaan we de Missie vervullen 

Als vrijwilligersvereniging ontplooien we activiteiten en brengen 
we publicaties uit om een gezamenlijke betrokkenheid bij de lokale 
geschiedenis te stimuleren 
 
 
 
 

Met de Visie willen we tot uiting brengen dat we met 
Historie mensen bij elkaar willen brengen en verbinden, 
om samen de Missie na te streven. 
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3.2  DOELSTELLINGEN 

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 (en zouden ook voor andere verenigingen 
kunnen gelden). 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. In onderstaand overzicht wordt dit verder uitgewerkt. 

3.2.1 Kerndoelen 
 

Nr Kerndoelen Subdoelen 
1 Overdracht van kennis 

Het overdragen van kennis over 
de lokale geschiedenis  

1. Het uitbrengen van een aantrekkelijk kwartaalblad met 
kwalitatief hoogstaande artikelen 

2. Initiëren en uitvoeren van educatieve projecten 
3. Inrichten van een aantrekkelijke website 
4. Het organiseren van publieksactiviteiten 
5. Het uitbrengen van publicaties 

 

2 Verzamelen, beheren en 
toegankelijk maken 
Het beheren en publieks-
toegankelijk maken van 
waardevolle historische 
documenten en objecten 
 

1. Het instellen, in stand houden en toegankelijk maken 
van een historisch archief en materieel erfgoed 

2. Plan voor permanente en wisseltentoonstellingen 
3. Samenwerking met andere verenigingen en archieven 

3 Broederschapshuisjes 
Het publiek toegankelijk maken 
van de BSH als 
ontmoetingsplaats en 
historisch kenniscentrum 
voor onderzoek, archief en 
tentoonstellingen 
 

1. Ruimere openstelling 
2. Duurzaam beheer 
3. Faciliteren van een overleg- annex kantoorruimte 

inclusief ICT 
4. Inrichten tentoonstellingsruimte  

 

4 Lobby en samenwerking 
Het bepleiten van behoud en 
zichtbaar maken van waardevol 
historisch erfgoed 

1. Het adviseren aan en lobbyen bij relevante partijen 
2. Het aangaan van samenwerking op het gebied van 

cultuur‐historisch erfgoed met gelijkgestemde partijen 
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3.2.2 Ondersteunende doelen 

De Ondersteunende doelen zijn beknopt te benoemen als 

A. Organisatie  : Transparante verenigingsstructuur 

B. Vrijwilligers  : Betrokken en competente vrijwilligers 

C. Communicatie : Adequate communicatie en promotie 

D. Financieel  : Duurzaam ingerichte financiering 

 
 

Nr Ondersteunende 
doelen 

Subdoelen 

A Organisatie 
Uitgangspunten voor de  
verenigingsstructuur zijn 
transparantie, duurzaamheid en 
integriteit 
 

1. Er is een handvest bestuur en commissies met 
functiebeschrijvingen 

2. De vereniging staat voor een veilige omgeving 
3. Er is een open communicatie tussen Bestuur Commissies 

en vrijwilligers 

B Vrijwilligers 
Alle functies zijn bezet met 
betrokken vrijwilligers zodat de 
kwaliteit van de 
verenigingsorganisatie, 
evenementen en activiteiten is 
gewaarborgd 
 

1. Er is een vrijwilligersbeleid met aandacht voor 
persoonlijke benadering, waardering en begeleiding 

C Communicatie 
Betrokkenheid bij de vereniging 
en bekendheid met de 
verenigingsactiviteiten door 
adequate communicatie 

1. Er is een communicatieplan met aandacht voor interne 
(leden en vrijwilligers) en externe (niet-leden) 
communicatie 

2. De communicatiemiddelen zijn afgestemd op de 
doelgroepen 

3. Er is een plan voor continue ledenwerving en bij 
evenementen 

4.  
D Financieel 

Structurele uitgaven worden 
structureel gedekt, voor 
incidentele uitgaven wordt 
vooraf dekking gezocht 
 

1. Boekhouding en ledenadministratie zijn duurzaam 
geborgd 

2. Actief zoeken naar externe financiële middelen, 
sponsoren, subsidies en fondsen tbv projecten 

3. Bestendige financiering BSH 
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4 ANALYSE 

Om te weten waar de vereniging op dit moment staat in haar omgeving, is een analyse 
uitgevoerd waarbij gekeken is naar de sterke en zwakke punten van de vereniging, en 
welke bedreigingen en kansen zich er voordoen. Deze analyse heeft mede gediend als 
input voor het bepalen van speerpunten, actieplannen en prioritering. De volledige lijst 
is opgenomen in Bijlage 2. 
 

4.1  STERKE EN ZWAKKE PUNTEN 

De belangrijkste punten die uit de analyse van de vereniging naar voren gekomen zijn 
als volgt: 

Sterke punten  

- Om de inhoud van de artikelen hoog gewaardeerd kwartaalblad 
- Hoge frequentie van activiteiten die goed gewaardeerd worden 
- Breed spectrum van communicatiemiddelen in gebruik 
- Met de BSH de beschikking over vernieuwde eigen huisvesting met vele 

mogelijkheden 
- Relatief veel leden 
- Een groot aantal vrijwilligers 

Zwakke punten 

- Betrokkenheid leden beperkt, meesten zullen zich lid-abonnee voelen 
- Benutting en openstelling van de BSH is beperkt 
- Er is geen expliciet vrijwilligersbeleid 
- Er zijn geen duidelijke functiebeschrijvingen 

 

4.2  KANSEN EN BEDREIGINGEN 

Uit de analyse van de omgeving waarin wij opereren haalden we als belangrijkste 
zaken: 

Kansen 

- Er is een nog steeds groeiend inwoneraantal ivm nieuwbouw, hoewel vaak verder 
van de oude kernen 

- In het verleden gehouden succesvolle exposities zoals in voorloper Museum 
Hogewoerd,  stadhuis, bibliotheek en wijkservicecentrum zouden weer meer 
opgepakt kunnen worden door onze nieuwe eigen tentoonstellingsruimte in de BSH 
te benutten 

- LEU en Utrechts Archief hebben een enorme collectie, ook over ons gebied; meer 
samenwerking biedt kansen voor tentoonstellingen en artikelen 

Bedreigingen 

- We zijn onvoldoende in staat nieuwe bewoners te interesseren 
- Er wordt beperkt ingehaakt op activiteiten in de wijk 
- Openbaarheid en toegankelijkheid via moderne media tot kennis en collectie is 

onvoldoende 
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5 JAARTHEMA’S 

 

Alvorens uiteindelijk tot concrete actieplannen te komen hebben we gekeken naar de 
historische mijlpalen in de komende jaren.  Onderstaande historische gebeurtenissen  
zijn gekozen als overkoepelende jaarthema’s in activiteiten en uitingen van de vereniging. 

 
- 2020 75 jaar Vrijheid 

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. In het kader van 75 jaar vrijheid 
organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door 
het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en 
tentoonstellingen. De Historische Vereniging haakt hierop met 
artikelen in het Kwartaalblad en enkele activiteiten. Vrijheid wil 
ook zeggen, vrijheid van godsdienst. In 2020 is het 400 jaar 
geleden dat de laatste persoon werd verbannen uit Vleuten om 
godsdienstige redenen, dominee Camphuysen. Ook dat zullen 
we herdenken, in samenwerking met de Torenpleinkerk.  
 
 

- 2021 40-jarig bestaan van de vereniging 

Bij het 40-jarig bestaan van de Historische Vereniging 
willen we het boek Van Vicus tot Vinex updaten en 
opnieuw uitbrengen als het standaardwerk dat de huidige 
uitgave ook is.  Willen we ook de historie van de vereniging 
zelf laten beschrijven via o.a. interviews met 
bestuurders/vrijwilligers en leden van toen. Tot slot willen 
we een overzichtsboek samenstellen over het werk van de 
Vleutense schilder Jacob Graafland. Dit kan gerelateerd 
worden aan een expositie van zijn werk in de BSH. 

 
 

- 2022 Utrecht 900 jaar stadsrechten, 900 jaar waterschapsbeheer en 350 jaar 

Oude Hollandse Waterlinie 

Aan de eerste twee vieringen wil de Historische 
Vereniging bijdrages leveren door middel van lezingen, 
artikelen en een tentoonstelling. Goede ideeën zijn 
echter nog zeer welkom omdat plannen voor 
subsidieverkrijgingen in deze al vóór 2020 moeten 
worden ingediend. De Oude Hollandse Waterlinie heeft 
niet direct met ons gebied te maken, maar is wel een 
mooie aanleiding om de samenwerking met andere 
historische verenigingen te verdiepen en bijvoorbeeld 
gezamenlijke excursies en fietstochten te organiseren. 
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6 SPEERPUNTEN 

Rekening houdend met de Kerndoelen en Ondersteunende doelen,  en de Interne en 
Externe analyse, zijn concrete actieplannen opgesteld. Daarbij is tevens rekening 
gehouden met de overkoepelende thema’s voor 2020-2023. 
Zaken die in het algemeen goed lopen zijn bijvoorbeeld het Kwartaalblad en de 
organisatie van Activiteiten, hoewel er altijd ruimte is voor verbetering. Andere zaken 
behoeven verbetering en meer aandacht. 
 
Uiteindelijk hebben we een aantal speerpunten benoemd, zaken die we met voorrang 
aandacht willen geven en waar we extra energie in willen steken. 

 
1. Vrijwilligersbeleid 
Om ook in de toekomst over voldoende en betrokken vrijwilligers te beschikken zullen 
we die meer duidelijkheid moeten bieden: welke activiteiten zijn er binnen de 
vereniging, waar kan daarover informatie worden gevonden, en hoeveel tijd kost dat. 
Daarvoor is en voor iedereen duidelijke verenigingsstructuur nodig, met toegankelijke 
informatie over de aanwezige functies en activiteiten. Op het moment dat een 
vrijwilliger actief is dient er structureel aandacht te worden gegeven aan waardering en 
begeleiding. We gaan dit met name uitwerken bij Ondersteunende doel B in de vorm 
van een Vrijwilligersbeleid. Daarnaast draagt ook Ondersteunend doel A, 
Verenigingsstructuur, daaraan bij. 

2. Ruimere openstelling Broederschapshuisjes 
Met de gerenoveerde BSH hebben we de beschikking over en prachtige vernieuwde 
eigen huisvesting met vele mogelijkheden. Benutting en opstelling zijn echter beperkt. 
Een ruimere openstelling van de BSH valt onder Kerndoel 3,  de BSH als 
ontmoetingsplaats en historisch kenniscentrum voor onderzoek, archief en 
tentoonstellingen van de vereniging. Verdere acties zijn bij dat Kerndoel benoemd. 

3. Nieuwe bewoners bereiken 
Hoewel het inwonertal binnen ons leefgebied nog steeds stijgt, blijft het aantal leden 
van de vereniging ongeveer constant. We zijn blijkbaar onvoldoende in staat nieuwe 
bewoners te interesseren om lid te worden van onze Vereniging. Middels gerichte PR 
rond activiteiten, samenwerking met andere organisaties in ons leefgebied en een plan 
voor continue ledenwerving gaan we hier meer energie in steken. We gaan onderzoeken 
wat effectieve manieren zijn van ledenwerving en -behoud en de middelen die daarvoor 
ingezet moeten worden. Hieruit volgt een plan voor het behoud van leden en werven 
van nieuwe leden, gericht op doelgroepen zoals nieuwe bewoners maar ook jeugd. 

4. Toegankelijk maken archief en collectie 
De Vereniging beschikt over een uitgebreid archief van aanwezige collectie en 
documenten. Dat archief is momenteel alleen te benaderen via een lokale PC in de BSH. 
Wij willen graag ons archief beter toegankelijk maken, zodat meer mensen op een 
makkelijkere manier kennis kunnen nemen van beschikbare gegevens. Onze ambitie is 
om het mogelijk te maken dat het archief te wordt opgeslagen in de cloud en te 
benaderen via internet, mogelijk vanuit onze Website, waarbij voor leden meer dan wel 
verdere informatie beschikbaar is dan voor niet-leden. Wij schatten in dat het proces 
van onderzoeken een uitzoeken meerdere jaren zal gaan vergen en substantiële kosten 
met zich mee zal brengen, waarvoor we dekking willen vinden. Stappen die we hierin 
(willen) zetten komen terug in ALV’s. 
 

De volledige actieplannen van de Kerndoelen en Ondersteunende doelen zijn te vinden 
in Bijlage 1. 
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7 FINANCIEEL 

Meerjarenbegroting 

 

 

*) Over de subsidie voor 2018 en 2019 lopen sinds najaar 2018 gesprekken met de gemeente 

Begroting 2020

RESULTATENREKENING 2021 2020 2019 2019 2018
 

ALV 

najr 2019

 

ALV 

najr 2019

Verwachting

 

ALV 

najr 2018

Begroting Realisatie

BATEN

Contributies 20.000€      20.000€     19.800€      19.872€    18.368€       

Netto-resultaat verkopen boeken en DVD's 1.500€         1.500€       1.200€         1.500€      1.543€          

Ontvangen giften en donaties 1.030€         -€           474€             

Renteopbrengsten 10€            2€                  

TOTAAL BATEN 21.500€      21.500€     22.030€      21.382€    20.387€       

LASTEN

Verenigingstijdschrift

Drukwerk 13.500€      13.500€     13.324€      12.960€    12.712€       

Verzendkosten 1.300€       1.285€         1.200€      1.424€          

Doorberekende verzendkosten -1.300€     -1.350€       -1.200€     -1.255€        

Opbrengst advertenties -5.000€       -5.200€     -5.689€       -4.500€     -5.185€        

Totaal verenigingstijdschrift 8.500€         8.300€       7.570€         8.460€      7.695€          

Documentatiecentrum BSH

Huur 6.000€         6.000€       4.000€         3.000€      2.976€          

Energie en water 1.300€         1.300€       1.375€         1.400€      1.648€          

Telefoon en internet 600€            600€           600€            500€          540€             

OZB en Zuiveringsheffing 550€            550€           526€            550€          527€             

Schoonmaken 600€            600€           200€            200€          90€                

Abonnementen, tijdschriften en overige kosten 450€            450€           450€            600€          483€             

9.500€         9.500€       7.151€         6.250€      6.263€          

Baten BSH Opbrengsten uit activiteiten 500€            250€           

Subsidie Gemeente 4.500€         4.500€       *) -€               *)

Totaal Huisvesting Documentatiecentrum 4.500€         4.750€       7.151€         6.250€      6.263€          

BSH herinrichting

Verhuiskosten BSH 2018/2019 700€            614€             

Lasten herinrichting BSH 2.000€         2.000€       2.500€         2.500€      

Openingsactiviteiten BSH 2019 1.000€         500€          

Totaal BSH herinrichting 2.000€         2.000€       4.200€         3.000€      614€             

Activiteiten

Lezingen etc. (netto) 500€            500€           100€            500€          544€             

Erfgoed educatie 500€            500€           500€            500€          506€             

Totaal Activiteiten 1.000€         1.000€       600€            1.000€      1.050€          

Algemene kosten

Administratie, automatisering, porti en bankkosten 1.200€         1.600€       1.600€         1.700€      1.605€          

Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten 1.250€         1.250€       1.500€         1.250€      1.686€          

Representatie, promotie en reclame 250€            250€           250€            250€          457€             

Huur depot Willeskop 400€            400€           400€            500€          800€             

Overige algemene kosten 250€            250€           250€            500€          

Totaal Algemene kosten 3.350€         3.750€       4.000€         4.200€      4.548€          

Afschrijvingen en dotaties

Afschrijvingskosten inventaris Bsh -€             620€           620€            620€          620€             

Dotatie voorziening onderhoud Bsh 100€            100€           100€            100€          100€             

Dotatie voorziening Lustrum 2021 500€           500€            500€          500€             

Dotatie voorz. vervanging appparatuur 100€            100€           100€          100€             

Totaal Afschrijvingen en dotaties voorzieningen 200€            1.320€       1.220€         1.320€      1.320€          

TOTAAL LASTEN 19.550€      21.120€     24.741€      24.230€    21.491€       

RESULTAAT 1.950€         380€           -2.711€       -2.848€     -1.104€        

winst winst verlies verlies verlies
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BIJLAGE 1: ACTIEPLANNEN 

 

KERNDOELEN 

 

Kerndoel 1: Het overdragen van kennis over de lokale geschiedenis 
 

1.1 Kwartaalblad 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 Kwalitatief hoogstaand en hoog gewaardeerd  

 Redactie wordt gedragen door één 
hoofdredactrice en een kleine groep redactie 
leden  

 Er is voldoende content voor de vulling van het 
tijdschrift  

 Bestendigen kwaliteit en 
kwantiteit door ook voor de 
toekomst de continuïteit in de 
redactie te borgen bij uitval 
hoofdredacteur en/of 
redactieleden en auteurs.  

 Afstemming met activiteiten 

 
Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Procesbeschrijving totstandkoming blad 
opstellen 

redactie HvdM 2019 

2. Opstellen functieprofielen redactie zijnde 
hoofdredacteur, redactielid en auteur 

redactie HvdM Najaar 2019 

3. Redactielid aanwijzen/inwerken als 
waarnemend hoofdredacteur 

redactie HvdM 2019 

4. Werving vrijwilligers voor redactie en auteurs 
tbv schrijven artikelen  

 HvdM 2019 

5. Structurele afstemming met 
Activiteitencommissie opzetten 

HvdM Bestuur 
HvdM 

2019/  
2020 

 
 
1.2 Educatieve projecten 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 Middels educatie het erfgoed onder de aandacht 
van de bewoners en jeugd van het werkgebied 
brengen 

 Eén vrijwilliger is de drijvende kracht van de 
educatieactiviteiten 

 Enthousiaste, meewerkende ouders van de 
educatiejeugd 

 Groot bereik: Basisscholen, Voortgezet 
Onderwijs, wijkbewoners en ouderen  

 Goede samenwerking met het museum van 
Castellum Hoge Woerd (CHW) 

 Grotere bekendheid verkrijgen onder de 
bewoners en de jeugd over educatieve 
projecten 

 Meer 
leden 
actief bij 
de acties 
rond 
Erfgoed 
Educatie 
betrekken 

 Samenwerking met Landschap Erfgoed 
Utrecht (LEU) en Archeologische 
Werkgroepen Nederland (AWN) 
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Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Jeugdgroepen/Kijkwijzer i.s.m. CHW Jan Bosman AvdL 2019-
2022 

2. Ouders van de jeugdgroepen en Kijkwijzers 
stimuleren lid te worden van de ErfgoedEducatie 
Commissie 

AvdL AvdL 2019-
2022 

3. Doorontwikkelen van website echtgebeurd.nl op basis 
van archiefmateriaal en tijdschriftartikelen van onze 
vereniging en museum Castellum 

Jan Bosman / 
Museum 

Castellum 

AvdL 2019-
2022 

4. Projecten i.s.m Leidsche Rijn College / Amadeus 
Lyceum / Academie Tien 

JB/AvdL AvdL 2019-
2022 

5. Wandelingen, Fietstochten, Huifkartochten, lezingen 
(deze activiteiten zijn uitgewerkt. en worden naar 
behoefte aangepast) 

AvdL WdV 2019-
2022 

6. Actief interesseren van deelnemers aan actiepunt 5 
voor lidmaatschap van onze vereniging 

AvdL AvdL 2019-
2022 

7. Deelnemen aan cursusdagen van LEU en AWN voor 
het opdoen van ideeën en acties 

JB/AvdL AvdL 2019-
2022 

 

1.3 Website 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 De website is regelmatig niet te raadplegen als 
gevolg van achterstallig technisch onderhoud 

 De website is vernieuwd naar een eigentijdse 
vorm echter niet alle  content en ook de 
webshop is nog niet logisch ingedeeld en/of de 
informatie is verouderd 

 Content/artikelen zijn niet geschreven voor 
publicatie op website 

 Archief van de collectie niet 0n-line 
benaderbaar 

 De performance van de website is stabiel, snel 
en kent nagenoeg geen uitval 

 De website (incl. webshop) is logisch ingedeeld 
met actuele informatie 

 Scheiding info leden/niet-leden 

 Zichtbaar maken sponsoren/adverteerders 

 Onderwerpen en teksten zijn geschikt voor 
publicatie op de website 

 Archief collectie on-line benaderbaar, mogelijk 
via website 

 
 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Onderbrengen van de website bij host die tevens 
periodiek onderhoud verzorgd 

 HvdM 2019 

2. De gehele inhoud van de website bezien, aanpassen 
en het geheel logisch indelen 

Comm.Cie 
MvdW/ 

EV / HvdM 

HvdM 2019/  
2020 

3. Opstellen functieprofiel en werving van auteurs voor 
het schrijven van publicaties op de website 

HvdM HvdM 2019 

4. De Communicatie Commissie participeert  bij het 
vraagstuk van publiekstoegankelijk maken via 
internet van het archief van de collectie om de 
mogelijke impact voor de website vast te kunnen 
stellen 

 
Zie actie 6 bij 

2.1 

  

 
 
1.4 Publieksactiviteiten 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 Ideeën voor lezingen komen 90% van 
verantwoordelijk bestuurslid 

 Middels betere PR komen er de laatste tijd wel 
meer nieuwe bezoekers. Betrokkenheid en 

 Back-up / partner voor verantwoordelijk 
bestuurslid 

 Meer gezamenlijke betrokkenheid gehele 
bestuur 
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interesse van leden is slechts beperkt 

 Reacties zijn heel positief, veel aandacht 
hierdoor 

 Excursies zijn weinig in trek 

 Activiteiten zijn gemiddeld budget neutraal.   

 Activiteiten zijn nu een loshangend gebeuren, 
maar zijn wel een uithangbord van de HV 

 

 Activiteiten moeten, in samenhang met blad 
en BSH, nog meer uithangbord van vereniging 
worden  

 Beter werken aan langere termijn planning 

 Actief nieuwe ontwikkelingen constant in de 
gaten houden en hier ad hoc op kunnen 
inspringen (b.v. Haarzicht) 

 Meer interesse opwekken bij  leden 

 Structureel beter en regulier overleg met PR / 
Marketing / Communicatie / redactie / 
ledenwerving 

 Samenwerking uitbouwen externe partners: 
HV’s in de regio / Bibliotheek-Torenpleinkerk-
LR citymarketing / MHW. Hierdoor breder 
aanbod realiseren voor bredere doelgroep                                                                        

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Regelen van een back-up / partner voor 
verantwoordelijk bestuurslid voor activiteiten 

WdV Bestuur 2020 

2. Verspreiden blad bij oplevering huizen 
Haarzicht, i.v.m. promotie en ledenwerving 

WdV ism 
Communicatie 

WdV 2019 / 
2020 / 
2021 

3. Samenwerking uitbouwen externe partners: 
Bibliotheek-Torenpleinkerk-LR citymarketing 
/ MHW / andere HV’s in de regio 

WdV WdV 2019 / 
2020 

4. Thema 75 jaar vrijheid (5 mei 2020) 
- Mogelijk samenwerking met 4&5mei comité 

LR 
- Afstemming met redactie kwartaalblad 

 

WdV 

WdV 

Bestuur 

WdV 

 

2020 

2019 
/2020 

5. Activiteit ontwikkelen Thema 40 jaar HV, 
Afstemming met redactie kwartaalblad 

WdV Bestuur 2021 

6. Thema Utrecht 900 jaar stadsrechten, tevens 
jubileum waterschap  

- Podium presentatie met Sander Wassing  
- Plan indienen voor 31-12-2019 voor uit te 

voeren activiteit in 2022 
Afstemming met redactie kwartaalblad 

WdV 
 
WdV 
WdV/GO 
 
WdV 

Bestuur 
 

WdV 
WdV 

2022 

2022 

2019 

 

 

1.5 Publicaties  

Huidige situatie Gewenste situatie 

 De Vereniging heeft in de loop der jaren diverse 
publicaties uitgebracht, waaronder het 
standaardwerk Van Vicus tot Vinex 

 Periodiek uitbrengen van publicaties voor 
specifieke thema’s 

 
 

Actie  Actiehouder Best.verantw. Period
e 

1. Update Van Vicus tot Vinex 

 

 HvdM 2020/ 
2021 

2. Beschrijving historie van  
de Vereniging 

 ARvdH 2020/ 
2021 

3. Overzichtsboek Graafland AvIJ HvdM 2020/ 
2021 
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Kerndoel 2: Het bewaren, beheren en publiekstoegankelijk maken van 
waardevolle historische documenten en materieel erfgoed 
2.1 Archief en beheer 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 Huidige collectiebeleid is te weinig specifiek 

 Archief collectie ligt digitaal vast in Access 

 Na herinrichting BSH vele documenten en 
foto’s gevonden die mogelijk nog niet digitaal 
zijn vastgelegd  

 De opslag in de Bunker in Willeskop is niet 
inzichtelijk, en is niet gedocumenteerd  

 Archief van de aanwezige collectie alleen te 
benaderen via een lokale PC in de BSH. 

 Door Bestuur vastgesteld collectiebeleid 

 Een aanwezige collectie in overeenstemming 
met het vastgestelde beleid 

 Gehele collectie digitaal vastgelegd, inclusief 
recente vondsten en Willeskop 

 Alles dient eenvoudig terug te vinden zijn in de 
opslag 

 Archief aanwezige collectie te benaderen via de 
cloud, mogelijk vanuit Website, met voor 
leden meer / verdere informatie beschikbaar 
dan voor niet-leden. 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Collectiebeleid opstellen JS/AvIJ JS 2020 

2. Na vaststellen collectiebeleid overbodige collectie 
elders goed onderbrengen 

JS JS 2020/ 
2021 

3. Na herinrichting aangetroffen documenten en foto’s 
inventariseren en zo nodig archiveren 

JS JS 2020 

4. Inventaris in de Bunker bezien en goed vastleggen  JS 2020/ 
2021 

5. Opslagzolder BSH overzichtelijk en toegankelijk 
inrichten 

JS JS 2019/ 
2020 

6. Onderzoeken in hoeverre het Archief van de collectie 
(al dan niet met autorisaties) via de cloud en mogelijk 
vanuit de Website toegankelijk gemaakt kan worden 
voor leden en geïnteresseerden 

WdV i.s.m. 
Jan B en 
Com.Cie 

 
 

2019/ 
2020/ 
2021 

 
 
2.2 Tentoonstellingen 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 Collectie op meerdere locaties, ontoegankelijk, 
slecht klimaat 

 Het verhaal van de regiohistorie nog niet in 
tekstborden aangeboden 

 Geen objecten zichtbaar voor publiek 

 Geen plan voor collectie en presentatie  

 Collectie op één locatie, toegankelijk en in 
stabiel klimaat 

 Wandteksten voor bezoekers aan BSH 

 Objecten tentoonstellen aan publiek 

 In lijn met een gekozen thema per jaar een 
tentoonstelling (als dat kan met eigen 
materiaal en eventueel ism andere HV's) 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Inventariseren van de collectie op verschillende 
locaties 

AvIJ AvIJ Zomer 
2019 

2. Tekstborden schrijven en laten drukken AvIJ AvIJ Zomer 
2019 

3. Tentoonstelling inrichten met objecten AvIJ AvIJ 2019 
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2.3 Samenwerking met andere verenigingen en archieven 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Goede contacten met andere verenigingen wat 
betreft delen agenda, lezingen, enz 

 Goede contacten met Museum Hoge Woerd 

 Incidentele contacten Oud Utrecht en Utrechts 
Archief 

 Samenwerking bij programmering en inkoop 
(zowel wat betreft lezingen als 
tentoonstellingen, enz.) 

 Samenwerking intensiveren wat betreft 
marketing en  agendering   

 Structurele contacten en samenwerking in 
kader van Thema 2022 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Afspraken maken met keyspelers WdV GO 2020 

2. Samenwerkingsovereenkomst met Museum Hoge 
Woerd 

WdV GO 2020 

 

Kerndoel 3: Het publiek toegankelijk maken van de BSH als ontmoetingsplaats 
en historisch kenniscentrum voor onderzoek, archief en tentoonstellingen 
 

3.1 Ruimere openstelling 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Twee middagen per week en één  dagdeel per 
maand geopend 

 Hoge huurlasten staan niet in verhouding tot 
benutting 

 Vijf dagen in de week geopend 

 Inspirerende ontmoetingsruimte voor 
inwoners, ZZP-ers, organisaties met een ideëel 
doel, enz. 

 Bestendige financiering 
 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Programma ontwikkelen voor 5-daagse benutting 
BSH 

GO/WdV GO 2020 

2. Benoemen vrijwilligersrollen en werving GO/WdV GO 2020 

3. Medegebruik BSH introduceren  GO 2020 

4. Activiteiten ontwikkelen in BSH  
- Scholen 
- Ouderen 
- 1x per maand Historisch  Café 

 
WdV 
WdV 
WdV 

 
WdV 
WdV 
GO 

 
2020 
2020 
2021 

 

3.2 Duurzaam beheer 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Door de verbouwing is de isolatiegraad is met 
een factor 20 verbeterd. Alle verlichting is 
uitgevoerd in LED. Het verbruik van gas en 
elektra zal waarschijnlijk substantieel lager zijn 
dan in de voorgaande perioden 

 Op dit moment wordt er onvoldoende gekeken 
naar het gebruik van papier en printers 

 Meer digitaal werken met minder gebruik van 
printer en papier 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

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 
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3.3 Faciliteren van een overleg- annex kantoorruimte inclusief ICT 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Bestuursarchief staat nu in losse documenten 
op verschillende computers 

 De computers werken redelijk 

 De internet verbinding is zeer traag 

 Alle bestanden bestuursarchief overal te 
bereiken. Cloud omgeving 

 Twee goed werkende identieke machines in 
kantoor deel 

 Aparte zoek-PC in tentoonstellingsruimte 

 Sneller internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Offerte bij Ziggo aanvragen tbv sneller internet WdV WdV 2019 
2. Inventariseren ICT behoefte WdV WdV 2019 
3. Extra “zoek -PC”aanschaffen met scherm in publieks 

deel van BSH 
WdV WdV 2019 

4. Licenties inventariseren en actualiseren WdV ism Jan 
Bosman en 
Marjo vd 

Woerd 

WdV 2019 

5. Bestaande Computers vervangen WdV WdV 2019 

6. Bestuursarchief en werkdocumenten  vrijwilligers 
naar cloud omgeving brengen 

 WdV 
  

WdV 
 

2019 / 
2020 

7. Mogelijke upgrade van Ziggo nodig ivm cloud-
toepassing (zie ook 2.1 actie 6 Archief Collectie) 

WdV WdV 2020 

 

3.4 Inrichten tentoonstellingsruimte 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Lege ruimte rechterzijde BSH 

 Geen faciliteiten voor het ophangen van 
schilderijen 

 Geen verhaal van regiohistorie 

 Collectievoorraad op verschillende plekken 

 Tentoonstellingsruimte voor bezoekers in BSH 

 Installeren schilderijenrek 

 Verhaal van regio en kastelen vertellen a.d.h.v. 
maquettes 

 De gehele collectie zoveel mogelijk in BSH 
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Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Schilderijenrek installeren AvIJ AvIJ 2019 
2. Maquettes naar BSH halen AvIJ AvIJ 2019 
3. Collectie Torenpleinkerk naar BSH brengen AvIJ AvIJ Najaar 

2019 
4. Tentoonstelling uitbreiden naar 1e verdieping BSH AvIJ AvIJ 2020/ 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerndoel 4: Het bepleiten van behoud en zichtbaar maken van waardevol 
historisch erfgoed 
 

4.1 Het adviseren aan en lobbyen bij relevante partijen 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Goede contacten met gemeente 

 Nauwelijks contacten met fondsen/sponsors 

 Verbreden contacten met gemeente, provincie, 
waterschap 

 Structurele contacten met fondsen/sponsors 
 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Duidelijkheid verkrijgen over huisvestingssubsidie 
2019 en verder 

 GO 2019 

2. Functieomschrijving fondsverwervingstaak en 
verwerven van vrijwilliger hiervoor 

 GO 2020 

 

4.2 Het aangaan van samenwerking op het gebied van cultuur-historisch erfgoed met 
gelijkgestemde partijen 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 Incidentele contacten met organisaties op het 
gebied van historisch erfgoed  

 Structurele contacten met organisaties op het 
gebied van historisch erfgoed 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Inventariseren beoogde samenwerkingspartners, zie 
ook C1 actiepunt 1 

HvdM GO 2020 

2. Afspraken maken met beoogde samenwerkings-
partners 

WdV GO 2020 
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ONDERSTEUNENDE DOELEN 

 

A. Uitgangspunten voor de  verenigingsstructuur zijn transparantie, 
duurzaamheid en integriteit. 

 

A.1 Er is een handvest bestuur en commissies met functiebeschrijvingen 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 In HR van april 2016 één beknopt artikel over 
taken en bevoegdheden bestuur 

 Portefeuillebeschrijving bestuur, enkele 
commissies en enkele vrijwilligers, aug 2016 

 A4 met organisatiestructuur maart 2016 

 Info is niet toegankelijk muv HR 

 In HR van 2016 functiebeschrijvingen van 
voorzitter, secretaris en penningmeester 

 Er zijn geen functiebeschrijvingen voor 
commissieleden 

 Handvest bestuur met daarin welke 
bestuursleden, taken, verantwoordelijkheden 
en relatie met Commissies 

 Per Commissie een uniform handvest met 
daarin welke leden taken, 
verantwoordelijkheden en relatie met Bestuur 

 Voor elk bestuurslid een geactualiseerde 
functiebeschrijving 

 Een functiebeschrijving per lid van een 
commissie 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Evaluatie huidige verenigingsstructuur Bestuur EvdB 2019 

2. Opstellen Handvest Bestuur Bestuur EvdB 2020 

3. Opstellen Handvest per Commissie Commissies EvdB 2020 

4. Toegankelijk maken organisatiestructuur Bestuur EvdB 2020 

5. Opstellen format tbv alle functiebeschrijvingen in de 
vereniging 

EvdB EvdB 2019 

6. Opstellen functiebeschrijving voor elk bestuurslid Bestuur EvdB 2019 

 

 

A.2 De vereniging staat voor een veilige omgeving 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Er is een Privacy verklaring 

 Er is geen gedragscode 

 Er is een jaarlijks geëvalueerde Privacy 
verklaring  

 Er is een Gedragscode 

 Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
opvragen waar nodig 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Opstellen gedragscode HvdM HvdM 2020 

2. Evalueren Privacy regelement EvdB EvdB 2020 

3. Onderzoeken of voor kernfunctionarissen een VOG 
nodig is 

HvdM HvdM 2020 

 

 

A.3 Er is een open communicatie tussen Bestuur, Commissies en vrijwilligers 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Bestuur, Commissies en overige vrijwilligers  
zijn allen zeer betrokken bij de vereniging  

 Meeste vrijwilligers meer naar binnen gericht; 

 Bestuur, Commissies en overige vrijwilligers  
zijn allen zeer betrokken bij de vereniging  

 Bestuur en overige vrijwilligers hebben 
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Bestuur meer (teveel?) naar buiten gericht 

 Er wordt afstand ervaren tussen vrijwilligers en 
bestuur 

 Er is een jaarlijkse vrijwilligersavond 

 Communicatie tussen Commissies en Bestuur 
niet gestructureerd 

structureel contact tbv wederzijdse 
afstemming 

 Geformaliseerde communicatie tussen 
Commissies en Bestuur 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Alle bestuursleden bezoeken regelmatig de vaste 
openingstijden in de BSH 

Bestuur GO 2019+ 

2. Jaarlijkse vrijwilligersavond evalueren Bestuur GO 2020 

3. In Handvest Commissies een structurele wijze van 
communicatie met Bestuur opnemen 

EvdB EvdB 2019 

 

 

B. Alle functies zijn bezet met betrokken vrijwilligers zodat de kwaliteit van de 
verenigingsorganisatie, evenementen en activiteiten is gewaarborgd. 

 

B.1 Er is een vrijwilligersbeleid met aandacht voor persoonlijke benadering, waardering 
en begeleiding 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 Er is geen vrijwilligersbeleid 

 Vrijwilligers worden ad hoc geworven, 
grotendeels door één bestuurslid 

 Er is ad hoc aandacht voor het waarderen en 
belonen van vrijwilligers. 

 Er is een jaarlijkse vrijwilligersavond 

 In kwartaalblad interviews met vrijwilligers 

 Vrijwilligers worden ad hoc aangezocht 

 Er wordt maar deels gebruik gemaakt van 
bekende kanalen, zoals de VCU. 

 Er zijn geen beschrijvingen van 
vrijwilligersfuncties 

 Profielen voor vrijwilligersfuncties zijn 
algemeen en niet inspirerend 

 

 Het vrijwilligersbeleid is vastgelegd in een 
document 

 Alle leden zijn op de hoogte van het 
vrijwilligersbeleid 

 Er is een bestuurslid verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het vrijwilligersbeleid 

 Er is een vrijwilligerscoordinator 

 Relevante functionele gegevens van de leden 
en overige vrijwilligers zijn vastgelegd in de 
ledenadministratie 

 Geüniformeerde functiebeschrijvingen per 
vrijwilligersfunctie, met enthousiasmerende 
en gerichte profielen per vrijwilligersfunctie 

 Er is structureel aandacht voor waarderen en 
in natura belonen van vrijwilligers 

 Begeleiden en ondersteunen van (nieuwe) 
vrijwilligers 

 Aandacht voor ‘vrijwilliger(s) van het jaar’ 

 Wervingsplan opgenomen in 
vrijwilligersbeleid 

 Gestructureerd gebruik maken van de bekende 
kanalen, op de hoogte blijven van nieuwe 
externe kanalen 

 Het ‘aanbieden’ van een leuke omgeving 
gericht op lokale geschiedenis en 
betrokkenheid 

 Overzicht van aanwezige vrijwilligersfuncties 
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Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Verantwoordelijkheid Vrijwilligersbeleid beleggen 
binnen Bestuur 

Bestuur EvdB 2019 

2. Opstellen vrijwilligersbeleid, toegankelijk maken via 
website 

ARvdH / 
EvdB 

EvdB 2020 

3. Aanstellen Vrijwilligerscoordinator Bestuur GO 2020 

4. Opstellen overzicht aanwezige vrijwilligersfuncties Vrijw.coord. Zie actie 1 2019 

5. Opstellen functiebeschrijvingen met enthousiaste en 
gerichte profielen per vrijwilligersfunctie  

Bestuur/ 
Commissies 

Zie actie 1 2020 

6. Overzicht van vacatures bijhouden Vrijw.coord. ARvdH 2020+ 

7. Bekend maken vacatures op website en in 
Nieuwsbrief 

Vrijw.coord. ARvdH 2020+ 

8. Plaatsen van vacatures op externe kanalen zoals VCU Vrijw.coord. ARvdH 2020+ 

9. Opstellen van generieke templates voor enthousiaste 
en gerichte vrijwilligersprofielen. 

Vrijw.coord. ARvdH 2020+ 

10. Periodiek (1 keer per 2 jaar) gesprek met vrijwilligers 
over hun werk binnen de vereniging 

Vrijw.coord./ 
Bestuur 

Zie actie 1 2020+ 

11. Benoemen ‘vrijwilliger(s) van het jaar’ op jaarlijkse 
vrijwilligersavond 

Vrijw.coord./ 
Bestuur 

Zie actie 1 2020 

 

 

C. Betrokkenheid bij de vereniging en bekendheid met de 
verenigingsactiviteiten door adequate communicatie 

 

C.1 Er is een communicatieplan met aandacht voor interne (leden en vrijwilligers) en 
externe (niet-leden) communicatie 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 HV werkt samen met vele belanghebbenden als 
leden, niet-leden, bestuurlijke- en 
maatschappelijke organisaties. Communicatie 
vindt momenteel nog teveel op ad hoc basis 
plaats. Er ontbreekt een eenduidige heldere 
strategie welke is vastgelegd in een 
communicatieplan 

 Er zijn te weinig vrijwilligers in de ComCie om 
alle  ambities te verwezenlijken en backup te 
hebben in geval van uitval 

 Opstellen van een communicatieplan waarin 
doelgroepen, huisstijl, communicatiemiddelen 
zijn vastgelegd 

 We bieden ruimte aan onze partners door in 
onze communicatiekanalen naar hun website 
te verwijzen en vice versa 

 Uitbreiding van de ComCie met vrijwilligers: 
redactieleden tijdschrift en content en 
databeheer website, sociale media 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Nadere inventarisatie belanghebbenden ComCie HvdM 2019 

2. Opstellen communicatieplan waarin alle aspecten 
(incl C2 &C3) zijn opgenomen 

ComCie HvdM 2019/ 
2020 

3. Afspraken maken met partners om gezamenlijke 
communicatiestrategie om wederzijdse  doelen te 
bereiken 

ComCie HvdM 2020 

4. Aanlevering van functieprofielen t.b.v. 
vrijwilligersfuncties binnen de Werkgroep 
Communicatie. Zie ook B1 actiepunt 5 

Comcie HvdM 2019 
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C.2 De communicatiemiddelen zijn afgestemd op de doelgroepen 
Huidige situatie Gewenste situatie 

 Meest gebruikte communicatiemiddelen zijn de 
website, nieuwsbrief, het tijdschrift en media 
rondom de aankondigingen van activiteiten 

 Er is een heldere integrale strategie voor de 
communicatie vanuit de HV. We bepalen een 
duidelijke positionering de HV en werken toe 
naar een samenhangende strategie en een 
bewust doordachte inzet van middelen 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Nadere inventarisatie belanghebbenden op 
hoofdgroepen (zie SWOT Bijlage 2) 

Bestuur HvdM 2019 

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 HvdM 2019 

3. Benaderen van organisaties met wie de HV al 
contacten heeft voor het maken van afspraken 
over vormen van communicatie (schil 1) 

ComCie HvdM 2019/2020 

4. Benaderen van organisaties met wie de HV nog 
geen contacten heeft voor het maken van 
afspraken over vormen van communicatie 
(schil 2) 

ComCie HvdM 2020 

  

 

C.3 Er is een plan voor continue ledenwerving en bij evenementen 
Huidige situatie Gewenste situatie 

Ledenwerving vindt plaats door middel van 

 mond op mond reclame 

 promotie bij activiteiten 

 website 

 een eenmalige actie waarbij  i.s.m. 
projectontwikkelaar Haarzicht  nieuwe 
bewoners 4x een editie van het HV tijdschrift 
ontvangen 

 Onderzocht wordt wat effectieve manieren zijn 
van ledenwerving/behoud en de middelen die 
daarvoor ingezet moeten worden 

 Hieruit volgt een plan voor het behoud van 
leden en werven van nieuwe leden, gericht op 
doelgroepen (zoals jeugd, nieuwe bewoners) 

 Daarbij worden nieuwe innovatieve manieren 
om doelgroepen te bereiken uitgewerkt 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Doen van een onderzoek naar aansprekende 
methoden van ledenwerving 

ComCie HvdM 2019/ 
2020 

2. Opstellen van een plan voor ledenwerving als 
onderdeel van het communicatieplan 

ComCie HvdM 2020 

  

 

D. Structurele uitgaven worden structureel gedekt, voor incidentele uitgaven wordt 
vooraf dekking gezocht 

 
D.1 Boekhouding en ledenadministratie zijn duurzaam geborgd 

Huidige situatie Gewenste situatie 

Begin 2019: 

 Apart boekhoudpakket en aparte 
ledenadministratie.  

 Geïntegreerd pakket tbv verdere beheersing 
financiële ledenadministratie 

 Toegankelijk via de cloud 
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 Administraties alleen lokaal toegankelijk 

 Moeilijk overdraagbaar door specifieke kennis 

 Gefragmenteerde relatiebestanden 

 Bestaand bewezen pakket 

 Eén bron voor alle relaties 

 Toegang alleen voor aangewezen 
functionarissen en alleen voor data die nodig 
zijn voor het doel 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Pakketkeuze EvdB iom AE 
(ledenadm) 
en WdV 

EvdB 2019 

2. Overzetten database ledenadministratie EvdB EvdB 2019 
3. Mutaties ledenadministratie in nieuwe pakket AE EvdB 2019 
4. Proces verspreiding kwartaalblad inregelen EvdB EvdB 2019 
5. Boekhouding inregelen EvdB EvdB 2019 
6. Financiële ledenadministratie inregelen AE/EvdB EvdB 2019 

7. Relaties éénduidig opnemen in pakket WdV EvdB 2019 

8. Nieuwsbrief naar leden/relaties versturen vanuit 
pakket 

 EvdB 2020 

  

 
D.2 Actief zoeken naar externe financiële middelen, sponsoren, subsidies en fondsen 
tbv projecten 

Huidige situatie Gewenste situatie 

 Geen structurele activiteiten voor 
sponsorwerving- en verantwoording 

 Nauwelijks contacten met sponsors 

 Beleid voor sponsorwerving- en 
verantwoording 

 Structurele contacten met sponsors 

 

Actie Actiehouder Best.verantw. Periode 

1. Opstellen systeem voor sponsorwerving – en 
verantwoording 

GO/AvdL GO 2020 

2. Werven van een sponsorwerver/bewaker GO/AvdL GO 2020 
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BIJLAGE 2: ANALYSE 

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN 

Item Sterktes Zwaktes 

Bestuur en 
structuur 

Bestuur volledig bezet Geen organogram 
 Beperkte functiebeschrijvingen 
 Onduidelijke samenstelling, taken en 

verantwoordelijkheden commissies 
Leden Voldoende leden en daarmee 

inkomsten om de vereniging 
draaiende te houden 

Vergrijzend ledenbestand 

Veel leden in verhouding andere 
HV's. 

Afgelopen jaren netto groei nul 
ondanks toenemend inwonertal 

 Geen wervingsplan aanwezig 
Vrijwilligers Zo'n 70-80 vrijwilligers Beperkingen in competenties (bv 

digitalisering) 
 Geen vrijwilligersbeleid 
 Geen vrijwilligerscoordinator 

Accommodaties BSH: kwaliteit huisvesting en 
mogelijkheden na verbouwing 

BSH: Benutting en openstelling 

CHW: op orde voor vergaderingen 
en jeugd activiteiten 

 

Activiteiten-
aanbod 

Hoge frequentie activiteiten, in 
het algemeen goed gewaardeerd 

Afhankelijk van 1 persoon 

Imago Goede sfeer Subgroepen zonder veel contact 
 Beeld dat buitenwereld heeft: 

professioneel, betrokken bij 
(historie) leefomgeving en 
maatschappij. 

Meeste vrijwilligers meer naar 
binnen gericht; Bestuur meer 
(teveel?) naar buiten gericht 

Interne 
communicatie 

Kwartaalblad hoog gewaardeerd 
om inhoud artikelen 

Vrijwilligers en leden ondanks blad 
en nieuwsbrief onvoldoende op de 
hoogte van belangrijke 
zaken/ontwikkelingen binnen de 
vereniging 

 Frequente nieuwsbrief Betrokkenheid leden beperkt, 
meesten zullen zich meer lid-abonnee 
voelen 

Externe 
communicatie 

Communicatie via Website, 
twitter, nieuwsbrief, lokale 
kranten, Facebook, Instagram 
(maar weinig volgers) en lokale 
internetmedium 

Kan gerichter 

 Goede, persoonlijke, contacten 
met de gemeente en sponsoren 

 

Financiën Gezond eigen vermogen Commissies hebben geen eigen 
begroting 

 Gemiddeld laatste jaren resultaat 
rond de nul 

Hoge huisvestingskosten vanaf 2019 
(BSH) 

 Verkrijgen van Projectsubsidie 
van gemeente, projectsponsoring 
fondsen. 

 

 Verkrijgen van structurele 
subsidie 

 

Tabel 1: Sterke en zwakke punten 
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KANSEN EN BEDREIGINGEN 

 

Item Sterktes Zwaktes 

Demografische  
gegevens 

Nog steeds groeiend inwonertal 
ivm nieuwbouw (maar ver van 
oude kernen) 

Onvoldoende in staat nieuwe 
bewoners te interesseren 

 Zowel qua cultuur, presentatie, 
publiciteit en kennis onvoldoende 
aansluiting bij voor nieuwe 
bewoners relevante onderwerpen. 
Identiteit van HV is dorps. Mooi voor 
de oude leden, dat wel.   

Maatschappelijke 
gegevens 

De openbare exposities in 
verleden zoals in voorloper 
Museum Hogewoerd,  stadhuis, 
bieb, en wijkservicecentrum 
moeten weer meer opgepakt 
worden 

Beperkt ingehaakt op activiteiten in 
de wijk 

 Openbaarheid en toegankelijkheid 
kennis en collectie is onvoldoende 

Gemeente Goed contact diverse 
bestuursleden, mn over 
subsidies. Niveau wethouder tot 
ambtenaar 

 

Gemeente is stimulerend tov 
Cultuur/historie als er goede 
plannen zijn 

 

Ondernemingen/ 
sponsors 

Sponsoring door goede 
persoonlijke contacten 

Geen sponsorbeleid 

Door duidelijker projectplannen 
meer kansen op 
subsidies/sponsoring 

Slechte publiekstoegankelijkheid, 
zichtbaarheid, vrijwilligersbeleid. 

 Adverteerders waren en zijn vooral 
zelfstandige middenstand in VdM. 
Sommigen stoppen met hun zaak.  

Concullega's Leren van toegankelijkheid en 
websites van omliggende 
verenigingen 

De vele vrijwilligers die met 
vergoeding werken in Kasteel de 
Haar, CHW, Archeohotspot 

Koepel 
organisaties 

LEU en het Utrechts Archief: 
Enorme collectie, ook over ons 
gebied. Meer openbaarheid, 
samenwerking met mooie 
tentoonstellingen 

 

Tabel 2: Kansen en bedreigingen 
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Heropening gerenoveerde Broederschapshuisjes 

 

 
 
 
 

 
 
 
Foto’s boven en midden links: 
Werry Crone 
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