BELEIDSPLAN Historisch Genootschap WARMELDA
INLEIDING
Een beleidsplan is er voor u en voor ons. Voor het bestuur is het beleidsplan een houvast en
toetsingsinstrument bij de aanpak van activiteiten, in het bijzonder nieuwe activiteiten. Voor
u geeft het inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en, achteraf, of het bestuur zich aan de
gemaakte afspraken heeft gehouden.
2. DOELSTELLING
Het Historisch Genootschap Warmelda is opgericht op 15 april 1966.
De statuten zijn notarieel vastgelegd op 28 december 1983.
De doelstelling van de vereniging luidt als volgt:
De vereniging stelt zich ten doel:
- Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van
Warmond en zijn omgeving.
- Het opsporen en instandhouden van historische gegevens, voorwerpen en situaties
met betrekking tot de geschiedenis van Warmond en omgeving.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. Het bevorderen van onderzoek door de leden en anderen met betrekking tot de
geschiedenis van Warmond en omgeving;
2. Het al dan niet in eigen beheer uitgeven van geschriften over de geschiedenis van
Warmond en omgeving;
3. Het organiseren van lezingen, voordrachten, excursies en tentoonstellingen en
verder door alle wettige middelen, welke voor dit doel bevorderlijk zijn.
3. BESTUUR EN ORGANISATIE
3.1 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven leden. Naast een voorzitter zijn er een secretaris en een
penningmeester. In de regel vergadert het bestuur zes keer per jaar.
3.2 De leden
Het aantal leden bedraagt per 1 januari 2018 ca. 480. Zij worden één keer per jaar
uitgenodigd voor de ledenvergadering. In deze vergadering worden de begroting en de
jaarrekening vastgesteld evenals het jaarverslag. Verder worden er leden van het bestuur
benoemd of herbenoemd. Na het behandelen van het huishoudelijk gedeelte vindt er een
presentatie plaats over een historisch onderwerp. De leden ontvangen twee keer per jaar
het blad ‘de Hekkensluiter’, het periodiek van de HGW.
3.3 Uitvoering
Om aan de doelstelling van de vereniging te voldoen voert het bestuur de volgende taken
uit:
•

Het twee keer per jaar uitgeven van het blad ‘de Hekkensluiter’ dat bestaat uit
artikelen over lokale historische onderwerpen en afbeeldingen;
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•

Het beheren van de website www.warmelda.nl met informatie over de vereniging,
artikelen over lokale historische onderwerpen en een beeldbank met een groot
aantal afbeeldingen.

Naast deze structurele hoofdtaken voert het bestuur ook de volgende taken uit:
•

Het meewerken aan de conservering van historische objecten zodat deze als
onderdeel van het cultureel erfgoed veiliggesteld worden;

•

Het (mede) organiseren van presentaties en lezingen over lokale historische
onderwerpen;

•

Het (mede) documenteren en beschikbaar stellen van boeken, artikelen, foto’s e.d. in
samenwerking met het plaatselijk museum;

•

Het stimuleren van publieksuitingen zoals lokale publicaties door deze (financieel) te
ondersteunen.

4. Visie
Wij hechten eraan ons sterk gegroeide ledenbestand goed te informeren over de geplande
activiteiten en het wel en wee van onze vereniging. Nu gebeurt dat in ons blad en door
berichtgeving in de plaatselijke pers. Dit werkt op zich goed, maar het kan beter.
Persberichten bereiken niet onze verder weg wonende leden en ons blad verschijnt ‘slechts‘
tweemaal per jaar. Verdere berichtgeving via de mail moedigen wij aan en via de post is
helaas om redenen van beperkte financiële middelen en benodigde menskracht bijna
uitgesloten. Wel zien wij mogelijkheden via de elektronische weg
We zijn begonnen om een periodieke nieuwsbrief op te zetten en deze via e-mail te
versturen. Daarin kunnen we de leden (maar ook andere belangstellenden die de
nieuwsbrief wensen te ontvangen) informeren onze eerstvolgende ledenactiviteiten, over
actuele ontwikkelingen die de historie van onze stad raken, maar ook met mededelingen van
huishoudelijke aard. Een eerste versie van deze nieuwsbrief is inmiddels in februari 2018
verzonden.
Verder wordt via Twitter aan berichtgeving gedaan. Middels dit medium kunnen korte
berichten worden verzonden waarmee de vereniging zich in meer algemene zin profileert.
Ook is het daarmee mogelijk op anderen te reageren (b.v. op lokale politici, bedrijven,
personen. Wellicht zal in de toekomst, als de wens en noodzaak daartoe blijkt, een
Facebook-pagina ontwikkeld worden.
5. FINANCIEN
De inkomsten van de HGW bestaan uit de volgende onderdelen:
•

Contributie blad ‘de Hekkensluiter’

•

Giften

•

Rente spaargeld
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•

Fondswerving voor eigen uitgaven:

-

Voor het jubileumboek hebben we € 3.500,- van diverse subsidieverstrekkers
binnengehaald
Voor de aankoop van archiefstukken haalde André (volgens mij in 2015) ook ruim €
600,- aan donaties op bij onze leden
Voor het Boek van Mathieu “Heren van Warmond en Woude” ook plm € 3.600 van
diverse subsidieverstrekkers binnengehaald
Aanschaf archiefstukken in 2015. De leden brachten hiervoor meer dan 2000 euro bij
elkaar
Onlangs ruim € 2900,- aan donaties van onze eigen leden, maar ook uit de
statiegeldbonnetjes actie van AH voor het digitaliseren van de pre-kadastrale kaart
uit het “Huys te Warmond”

-

Wat activiteiten betreft naast de jaarverslagen, de uitvoering van projecten betreft het de
productie van de volgende zaken:
• Boerderijenboek 2012;
• Middeleeuwenboek “ ’t land te Waremunde” 2014;
• Boekproductie jubileumboek "WARMOND beelden van een Millennium" 2016;
• Boek P.Geraedts sr. “De kunstenaar die zichzelf bleef” 2015;
• Boekproductie “Heren van Warmond en Woude” 2017;
• Digitaliseren van de pre-kadastrale kaart uit het “Huys te Warmond” 2018
De vereniging ontvangt geen subsidies.
Met genoemde inkomsten worden onder meer de volgende activiteiten bekostigd:
•

Uitgave blad ‘de Hekkensluiter’

•

Beheren website

•

Uitnodigen van sprekers voor presentaties

•

Financieel bijdragen aan conservering van historische objecten

•

Beheren van bibliotheek inclusief aanschaf publicaties

•

Financieel bijdragen aan totstandkoming publicaties door derden

•

Beheer en toegankelijk maken eigen collectie (hardware en software)

Beheer van onze collecties
Naast bovenstaande activiteiten vervullen bestuur en vrijwilligers een aantal statutaire en
operationele activiteiten. Zij vergen veel tijd en energie en stellen mede grenzen aan
hetgeen aan nieuwe activiteiten kan worden opgepakt. Veel hiervan vindt plaats ‘achter de
schermen, zoals
• De archivering van het binnenkomende beeldmateriaal
• Het beheer van onze collectie voorwerpen
• Het beheer van onze bibliotheek
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Helaas bezit de HGW geen eigen pand en maken we dankbaar gebruik van de gastvrije
inwoning in de rk pastorie, in Anna’s keuken  iedere donderdagavond opengesteld voor
leden en belangstellenden.
In Voorhout en Sassenheim hebben de historische Verenigingen in samenwerking met de
gemeente Teylingen een prachtig onderkomen gerealiseerd.
En nu Warmond nog.
Warmond, 16 januari 2018
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