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Beleidsplan Historische Vereniging Voorst 2022-2025 
(vanaf 1 mei 2022)  
 
Introductie 
Historische Vereniging Voorst maakt al meer dan 40 jaar werk van de 
geschiedenis van de gemeente Voorst en haar erfgoed. De manier waarop we 
dat doen, willen we structureel vastleggen in een beleidsplan voor 4 jaar, dat 
tegen afloop daarvan tegen het licht kan worden gehouden,  waarna een nieuw 
vier jarenplan kan worden opgesteld 
 
Welke ontwikkelingen zijn er en hoe speelt Historische Vereniging Voorst daarop 
in. Met het beleidsplan willen we enerzijds invulling geven aan onze 
doelstellingen via voorgenomen en concrete activiteiten en anderzijds 
verantwoording afleggen over uitgevoerde activiteiten.  
De context van onze werkzaamheden is vastgelegd in beslissingen van het 
hoogste orgaan van de vereniging: de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
De beslissingen van de ALV gaan over: 
1 .De doelstellingen van de vereniging (omschreven in de statuten); 
2. De manier van werken (vastgelegd in het huishoudelijk reglement en 
samenhangende protocollen); 
3. Het beleidsplan;  
4. De begroting, waarin jaarlijks voor het komend jaar wordt bepaald welke 
middelen ter beschikking komen en hoe deze aangewend worden voor 
activiteiten; 
5. (De goedkeuring van) het jaarverslag met de financiële jaarrekening waarin het 
bestuur aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording aflegt over de 
activiteiten van het afgelopen jaar. 
 

1)  Waar in het vervolg Voorst wordt genoemd wordt de gemeente Voorst 
bedoeld met haar twaalf kernen. Als de kern (het dorp) Voorst wordt 
bedoeld zal dit specifiek worden aangegeven. 

 
 
De Historische Vereniging Voorst is erkend als Culturele ANBI (algemeen nut 
beogende instelling) en wil dat ook blijven. Dat betekent dat er fiscale voordelen 
gelden voor donateurs van de vereniging. 
Voorwaarde voor de Culturele ANBI-status is onder andere het bezit van een in 
de Algemene Ledenvergadering vastgesteld beleidsplan. Het beleidsplan moet 
openbaar worden gemaakt en via internet ter beschikking zijn.  
 
 

1. Motto:. 
 

Voorst heeft een rijke geschiedenis waar we trots op mogen zijn.  
Historische Vereniging Voorst zet zich in om die geschiedenis op vele fronten tot 
leven te laten komen, zichtbaar te maken en ook de kennis daarvan over te 
dragen aan de Voorstenaren en andere belangstellenden.  
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De vereniging doet onderzoek en verricht speurwerk in archieven en bevordert 
dat actieve leden en andere belangstellenden elkaar stimuleren om ‘vondsten’ te 
doen in de Voorster geschiedenis en dat met elkaar te delen.  
De vereniging wil een herkenbare en maatschappelijke rol spelen in het sociaal-
culturele leven van Voorst en dat in samenwerking met andere organisaties, die 
vergelijkbare doelstellingen of raakvlakken hebben met die van de Historische 
Vereniging Voorst.  
De vereniging heeft een brede deskundigheid op vele terreinen van de 
geschiedenis van Voorst. De vereniging staat de gemeente Voorst ten dienste als 
het gaat om bouwplannen en behoud van cultuurhistorische waarden. De 
vereniging wil als onafhankelijke partij een partner zijn voor de gemeente Voorst 
en andere overheden en organisaties. 
  

2. Kernpunten: 
 
Vanuit de doelstellingen van de vereniging zijn er een aantal kernpunten te 
benoemen in de werkzaamheden van de vereniging: 
 
2.1.  Het bevorderen van het behoud van materiaal en kennis over de 
geschiedenis van de mensen, het land en de bebouwing in de gemeente Voorst; 
met name door het beschrijven van erfgoed-materiaal (geschriften, foto’s, overig 
(beeld)materiaal) en andere kennis (zoals uitgeschreven verhalen). 
Dit gebeurt gedigitaliseerd in het documentatiecentrum van de vereniging in de 
database Memorix; 
2.2.  Het toegankelijk maken en verspreiden van de kennis over de geschiedenis 
van Voorst en het inzicht geven in ontwikkelingen daarin tot heden via eigen 
publicaties, o.a. via het kwartaalblad de Kroniek, maar ook via een te bouwen 
website en app  
2.3.  Het (bevorderen van het) uitgeven van boeken over de geschiedenis van 
Voorst met als belangrijke uitgave-criteria:  
- de toegevoegde waarde, zoals bepaalde tijdsperioden of onderwerpen waarover    
  nog nauwelijks is gepubliceerd,  
- de te verwachten belangstelling en  
- de financiële risico’s; 
2.4.  Het organiseren van lezingen en tentoonstellingen 
2.5.  Het verhogen van het aantal actieve leden. Enerzijds om bij te dragen aan 
het digitaliseren van het aanwezige materiaal . Anderzijds put de vereniging haar 
kennis en kunde uit de leden die zich als vrijwilligers naar beste kennis en kunde 
inzetten en dat vooral ook met veel plezier moeten kunnen doen; 
2.6.  Het voortzetten van de activiteiten die goed gaan en het benutten van 
kansen, maar ook het stoppen met die dingen die niet langer als zinvol worden 
gezien of door andere partijen worden opgepakt of uitgevoerd;  
2.7  Daarnaast worden (in de periode 2020 – 2022) een cultuurhistorische atlas, 
een specifieke website en app ontwikkeld, die de toegankelijkheid van het publiek 
tot de kennis over de geschiedenis kan vergroten; een en ander kan ook leiden 
tot medewerking aan het opzetten van specifieke fiets- en wandelroutes 
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3. Organisatiestructuur:  
 
Het bestuur van de Historische Vereniging Voorst heeft op basis van het 
huishoudelijk reglement de mogelijkheid om zogenoemde werkgroepen en 
projectgroepen van vrijwilligers in te stellen (en op te heffen). Vrijwilligers zijn alle 
actieve leden, die zich op periodieke (dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse) 
basis inzetten voor de vereniging. 
De werkgroepen en projectgroepen maken jaarlijks hun eigen werkplan dat 
aanhaakt aan het algemene beleidsplan van de vereniging. De werkplannen 
worden in november/december besproken in het bestuur dat toeziet op de 
haalbaarheid en met name  de onderlinge samenhang van de plannen. 
Plannen worden uitgewerkt met een financiële paragraaf, indien van toepassing. 
De penningmeester ondersteunt de werkgroepen met het opstellen van de 
financiële paragraaf.  
Het bestuur van de vereniging is op bestuurlijk vlak verantwoordelijk voor de 
contacten met Burgemeester, Wethouders en ambtenaren van de gemeente.  
Alle commissies hebben een vertegenwoordiger in het bestuur of worden in het 
bestuur door een bepaald bestuurslid vertegenwoordigd. Alle werkgroepen en 
projectgroepen worden jaarlijks uitgenodigd om over de voortgang, hun 
successen, plannen en knelpunten af te stemmen in een 2- maandelijkse 
brainstormsessie (zie huishoudelijk reglement). De leden van de commissies zijn 
lid van de Historische Vereniging Voorst. 
 
Aan het begin van genoemde beleidsperiode zijn de volgende werkgroepen 
(soms 1 mans) actief:  
 

- Beheer Fotoarchief  
- Beheer Documentatie Algemeen  
- Beheer Documentatie Tweede Wereldoorlog  
- Beheer Bibliotheek  
- Communicatie en Lezingen  
- Genealogie  
- Kroniek  
- Database Memorix Maior-beheer  
- ICT- beheer 

 
Projectmatig werken houdt zich bezig met onderzoek naar de geschiedenis van 
een concreet onderwerp: wijk, buurtschap, tijdsperiode, landgebruik e.d. en legt 
de geverifieerde gegevens vast in de database Memorix. De projectgroepen 
proberen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van deze onderwerpen. Het 
beeld wordt gevormd door foto’s, verhalen, artikelen, eventueel voorwerpen etc.. 
De werkgroepen kunnen de projectgroepen bijstaan door het specifiek zoeken 
naar of opnieuw maken van benodigd materiaal (denk aan foto’s van de huidige 
bebouwing).  
 
De werkgroepen Beheer( foto, documentatie, documentatie WOII, bibliotheek)  
zorgen in de loop van het proces voor een zo volledig mogelijk archief van 
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stukken (foto’s, artikelen etc.) die zij verzamelen en geven eventuele bekende 
leemtes in kennis aan. 
 

4. Aandachtsgebieden van Historische Vereniging Voorst 
 
4.1. Het bevorderen van het behoud van erfgoed-materiaal (geschriften, foto’s, 
overig (beeld)materiaal) en kennis over de geschiedenis van mensen, het land en 
bebouwing in de gemeente Voorst: 
 
De vereniging maakt gebruik van een adequaat digitaal scan- en opslagsysteem 
(Memorix, dat gebruikt wordt in overleg en samenwerking met Erfgoed 
Gelderland).  Documenten, krantenartikelen, boeken, foto’s/fotocollecties etc. 
worden daarin digitaal vastgelegd en komen op die manier beschikbaar voor 
gebruik in eigen kring. Wij noemen dit het documentatiecentrum. 
 
Het digitaal documentatiesysteem is niet direct toegankelijk als beeldbank voor 
het publiek. Wel is een hiervan afgeleide beeldbank op de HVV website gezet 
zodat burgers en anderen  aanvullende gegevens over o.a. foto’s kunnen 
aanreiken, die dan door de HVV beoordeeld zullen worden. Het digitale 
documentatie Systeem wordt gebruikt voor het mede vullen van de geplande 
website en app, waarmee bezoekers van de gemeente Voorst  informatie kunnen 
opvragen over plekken in de gemeente waar zij op dat moment zijn of waarvan zij 
meer kennis willen vergaren. Ook kan hieruit geput worden voor het schrijven en 
illustreren van de Culturele Atlas, die in boekvorm zal worden uitgegeven. 
 
Het documentatiecentrum is een zeer belangrijke activiteit van de vereniging, 
want van hieruit dient de specifieke website voor minstens een periode van 10 
jaar worden “gevuld”. 
Voor de werkzaamheden in het documentatiecentrum, waar nu ruim 10 
vrijwilligers actief zijn zullen actief aanvullende vrijwilligers gezocht worden. We 
denken dat er werk is voor nog een paar vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken 
met een vaste regelmaat op onze vaste locatie. 

- Gezien het belang van een goed gestructureerde database zal binnen de 
vereniging de commissie ‘Database Memorix Maior-beheer’ belast worden 
met het beheer (vooral de wijze van vastlegging van gegevens binnen de 
database) en het aanpassen daarvan. Deze commissie is ook 
verantwoordelijk voor duidelijke werkinstructies in het 
Documentatiecentrum. De commissie treedt in veelvuldig overleg met ICT 
beheer en andersom bij de verdere implementatie en verbetering van het 
gebruik van het databasesysteem. 

 
In het lokale blad Voorsternieuws is een aparte rubriek waar wekelijks foto’s 
worden getoond met de vraag wie, wanneer of waar het is. Daar komen altijd 
waardevolle reacties op terug. Die reacties leiden soms tot korte artikelen die in 
de Kroniek van de vereniging worden gepubliceerd. Deze reacties worden ook 
verwerkt in ons digitale archief. 
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We bestuderen of we via facebook en andere media geïnteresseerden kunnen 
oproepen op onze te bouwen app en website te kijken. We willen daar de 
mogelijkheid inbouwen dat mensen commentaar kunnen geven en ons ook van 
onbekende foto’s en informatie kunnen voorzien. 
 
De vereniging treedt ‘dagelijks’ op als ontvanger voor mensen die niet goed 
weten wat ze moeten doen met documenten, boeken,(losse) foto’s/fotocollecties 
of dia’s. De vereniging is altijd bereid om die materialen op te halen/ontvangen en 
er ‘waarde’ aan toe te voegen, zoals het globaal beschrijven van de objecten       
Foto’s of dia’s die de moeite waard zijn, worden gedigitaliseerd en geregistreerd.  
 
Echt waardevolle documenten, boeken, foto’s/fotocollecties, brieven worden 
zoveel mogelijk in hun originele vorm bewaard 

 
Bekeken wordt, mede in relatie tot de toekomstige huisvesting, of deze 
waardevolle objecten ook in eigen omgeving kunnen worden tentoongesteld. 
 
 
4.2. Gebouwd erfgoed (monumenten) en buurtschappen: 
 
De gemeente Voorst heeft een rijke historie aan gebouwen en andere opstallen. 
Dat wordt geïllustreerd door de vele rijks-en gemeentelijke monumenten die in de 
gemeente zijn te vinden. Deze monumenten willen we beschrijven en zo mogelijk 
gezamenlijk in beeld brengen als bezienswaardige elementen van Voorst.  
 
Bij het begrip monumenten gaat het niet alleen over de wettelijk beschermde 
monumenten, maar ook over andere waardevolle gebouwen (zoals bijv. 
boerderijen). Buurtschappen zijn ook entiteiten waaraan de vereniging veel 
aandacht wil besteden. Daarnaast worden er in samenwerking met de 
hogeschool Saxion projecten voor studenten uitgevoerd, waarin studenten tot 
beschrijvingen komen van gebouwd erfgoed en buurtschappen. 
Het gezamenlijk in beeld brengen kan plaatsvinden door middel van te 
ontwikkelen fiets- en wandelroutes er langs en middels de app behorende bij de 
website waarover onder 4.3. 
 
4.3. Het toegankelijk maken en verspreiden van de kennis over de geschiedenis 
van Voorst en het inzicht geven in ontwikkelingen daarin tot heden via eigen 
publicaties: 
 
Per kwartaal wordt de Kroniek uitgegeven, het lijfblad van de vereniging. Hierin 
worden de ontwikkelingen ten aanzien van de vereniging vermeld, maar worden 
ook artikelen opgenomen over de geschiedenis van Voorst. 
 
Een groot project dat in de komende periode zal worden uitgevoerd is het project 
Cultuurhistorie Voorst. Dit heeft als doel middels samenhangende digitale 
(website en app) én analoge(atlas) producten de cultuurhistorische en 
archeologische waarden van de gemeente Voorst in kaart te brengen en uit te 
dragen naar o.a. het publiek. 
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Opdrachtgever is de Stichting Cultuur Historie Voorst, waarin ook de gemeente 
Voorst is vertegenwoordigd. 
  
Kennis over de Voorster cultuurhistorie draagt bij aan een aantrekkelijk woon-, 
werk- en verblijfsklimaat, een bloeiende lokale economie en de instandhouding 
van cultuurhistorische en landschappelijke waarden waarmee ruimtelijke kwaliteit 
wordt versterkt, zo stelt de Stichting Cultuurhistorie Voorst. Vanuit die gedachte is 
het plan opgevat om –deels digitaal, deels analoog–de geschiedschrijving over 
Voorst op een begrijpelijke, verhalende en beeldende wijze ter beschikking te 
stellen van een zo breed mogelijk publiek. Het analoge deel krijg de vorm van een 
cultuurhistorische atlas (zie bijlage). 
 
“De atlas neemt je vanuit het verleden mee naar het heden. Een deels 
chronologische vertelling over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de 
eerste bewoners, het cultuurlandschap, etc.in de huidige gemeente Voorst. 
Om deze visie te realiseren, dat brede publiek te bereiken, zal de atlas moeten 
aansluiten op de beleefwereld van de inwoners van de gemeente Voorst.  
 
Daarvoor worden drie paden bewandeld 
•(Cultuur)geschiedenis: Hoe is iets tot stand gekomen? Waarom zijn de dingen 
zoals ze zijn?  
•Actualiteit: Wat is daarvan overgebleven, wat is daarvan terug te zien en hoe 
wordt/is het gebruikt? Hoe wordt het gewaardeerd? 
•Persoonlijke verhalen: Welke (collectieve) herinneringen en emoties kleven aan 
een plek/omgeving? De verschillende dorpskernen vertellen samen één 
geschiedenis van de gemeente Voorst. De inwoners van elk dorp in deze 
gemeente maken onderdeel uit van iets groters, zijn verbonden  
 
In de atlas wordt daaraan uitdrukking gegeven, maar er is ook ruimte om de 
onderscheidende kenmerken van dorpskernen en buurtschappen te benoemen. 
Daarbij is het van belang dat er een verband wordt gelegd met het hier en nu. 
Wat is daar nu nog van te zien en hoe wordt dat nu beleefd? 
 
Er is onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over de geschiedenis van Voorst, 
en archiefmateriaal verzameld en beschreven. Belangrijke studies in dit kader zijn 
de Cultuurhistorische Waardenkaart (2015)en de Cultuurhistorische en 
Archeologische Waardenkaart (2017) die onderzoeksbureau RAAP in opdracht 
van de gemeente Voorst heeft ontwikkeld . 
 
 
4.4.  Het (bevorderen van het) uitgeven van boeken over de geschiedenis van 
Voorst 
 
In de afgelopen 2 jaren hebben we een boek over Voorst 200 jaar en een 
speciale Kroniek uitgegeven over 75 jaar Bevrijding. 
Deze boeken hebben gretig aftrek gevonden binnen de Voorster gemeenschap.  
Daarbij gebruiken we onze eigen kanalen naar onze leden, maar ook de 
boekwinkel Oonk en kleinere andere winkels willen ons helpen bij de verkoop. 
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Indien nodig worden te grote overblijvende voorraden nog verkocht via allerlei 
(dorps)activiteiten in de gemeente. Tot nu toe zijn de verkopen succesvol 
geweest.  
Deze boeken zijn tot stand gekomen onder redacteurschap van en geschreven 
door vrijwilligers van onze vereniging. 
De cultuurhistorische atlas, genoemd onder 4.3., zal deels door derden deels 
door eigen vrijwilligers geschreven worden. 
 
Het ligt niet in het voornemen in de komende periode als vereniging zelf nog 
nieuwe boeken uit te brengen. Wel is het mogelijk dat leden eigen initiatieven 
nemen tot het schrijven van boeken, zoals over de landgoederen van Voorst. Wij 
zullen, als er boeken over Voorst worden geschreven of over specifieke gebieden 
of gebouwen in Voorst, indien gewenst dit ondersteunen. 
 
4.5. Het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en excursies 
 
Lezingen:  
Ter bevordering van de kennis over Voorst organiseren we voor de leden van de 
vereniging en andere belangstellenden standaard vier lezingen per jaar. Deze zijn 
gratis te bezoeken. In deze lezingen wordt zoveel mogelijk relatie gelegd met een 
aan Voorst gerelateerd thema. In de programmering wordt soms  ook ingespeeld 
op landelijke thema ́s. 
De lezingen worden gehouden door gespecialiseerde deskundigen uit de 
vereniging zelf of door externe deskundigen die door onderzoek en publicaties 
hun sporen in het betreffende historische onderwerp hebben verdiend.  
We bieden ook ruimte voor boekpresentaties, die passen in de thematiek van 
onze vereniging. 
 
Tentoonstellingen:  
De vereniging ontvangt op haar kantoor wekelijks mensen die niet goed weten 
wat ze moeten doen met documenten, boeken,(losse) foto’s/fotocollecties, 
voorwerpen etc. De vereniging is altijd bereid om die materialen op te 
halen/ontvangen en er ‘waarde’ aan toe te voegen, zoals het globaal beschrijven 
van de objecten. Foto’s of dia’s die de moeite waard zijn, worden gedigitaliseerd 
en geregistreerd.  
 
Echt waardevolle documenten, boeken, foto’s/fotocollecties worden zoveel 
mogelijk in hun originele vorm bewaard 
Bekeken wordt, mede in relatie tot de toekomstige huisvesting, of deze 
waardevolle objecten, tezamen met de reeds aanwezig voorwerpen en 
documenten, ook in eigen omgeving kunnen worden tentoongesteld. 
 
In de huidige huisvesting (in Hof van Daele in Twello) is dit niet mogelijk. We 
willen bij het beoordelen van een eventuele nieuwe huisvesting meenemen of er 
flexibel  gedurende periodes aangrenzende m2’ers kunnen worden 
gebruikt/gehuurd om tijdelijke tentoonstellingen mogelijk te maken. 
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Lezingen en tentoonstellingen ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding. Door de 
Corona-crisis is de viering van 75 jaar Bevrijding in Nederland grotendeels is 
doorgeschoven. In 2022 willen wij de tentoonstelling in restaurant de Kribbe in 
Wilp alsnog uitvoeren. 
Ook zullen wij de lezingen, die in 2020 en 2021 om die reden niet konden 
doorgaan, doorschuiven naar 2022. 
 
Excursies: 
In het verleden zijn er thema gerichte excursies geweest. Wij willen hier weer 
opnieuw aandacht aan besteden in de vorm van plaatselijke fiets -en 
wandeltochten, maar ook bezoeken aan andere historische verenigingen kunnen 
bijdragen aan de toekomstmogelijkheden van onze eigen vereniging 
 
 

5. Communicatie 
 

Communicatie is een veelomvattend begrip. Het gaat daarbij om de interne 
communicatie van het bestuur met de commissies en met de leden/vrijwilligers 
van de vereniging (en andersom).Daarnaast gaat het ook om de communicatie 
van de vereniging naar buiten. 
 
Gelet op de veelheid aan communicatie en informatiestromen en -middelen die 
we zien,  denkt het bestuur aan het benoemen van twee hoofdige commissie die 
sturend is in het hele stelsel van communicatie(-middelen), via de website, 
eventueel social media, de Kroniek en directe persberichten 
 
De vereniging kent, zoals gezegd, een periodiek die per kwartaal wordt 
uitgegeven, de Kroniek. In de Kroniek is informatie vanuit de eigen vereniging, 
maar ook van zusterverenigingen te lezen . Ook reacties van lezers worden 
opgenomen. En er staan lezenswaardige artikelen in, geschreven door 
vrijwilligers en/ of anderen en soms op verzoek. 
 
Daarnaast is er een website van de vereniging, waarop nieuws over de 
vereniging wordt bijgehouden, Waar ook externen op kunnen zoeken naar 
informatie. Gegevens uit onze database kunnen via een beeldbank op de website 
bereikt worden.  
 
Indien wij onze leden en/of vrijwilligers actief en snel willen benaderen maken we 
gebruik van een Nieuwsbrief.  
 
Wij gebruiken op dit moment onze Facebook (heeft 155 volgers) niet (laatste 
posten stammen uit december 2018).  Gebruik is  alleen zinvol als er een 
regelmatige berichtenstroom mogelijk is vanuit de vereniging. Facebook biedt wel 
de mogelijkheid  om regelmatig bij mensen, die het expliciet hebben aangegeven 
door een Facebook pagina te volgen, in beeld te komen. Dit kan met name 
interessant zijn voor het werven van nieuwe leden, maar nog meer voor het 
werven van nieuwe vrijwilligers. Ook kunnen lezers van Facebook naar onze 
website en app worden gelokt. Het opnieuw in gebruik nemen van Facebook zal 
door de te benoemen commissie worden onderzocht.  
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6. ICT 
 
Het technisch beheer van de computers, printers, het kantoornetwerk, het 
databasesysteem en de website van de vereniging is in hand van een 
(ICT)vrijwilliger. 
Deze neemt zelf initiatieven, maar stemt deze altijd af met diegenen, die functioneel 
verantwoordelijk zijn voor de inzet van de database (Memorix) en het gebruik van de 
verschillende mediakanalen (o.a. website). 
Met name t.a.v. de website willen we de vernieuwing doorzetten, die in het afgelopen 
jaar is ingezet. Dit betekent dat de opzet verder moet worden doordacht waarna de 
bouw verder ter hand kan worden genomen.  
 
 

7. Mensen maken de vereniging 
 
7.1 Ledenwerving 
De vereniging is -mede gezien de relatief hoge leeftijd van haar leden -
voortdurend actief op zoek naar nieuwe leden, die belangstelling hebben voor de 
Voorster  geschiedenis en daaraan ook een actieve bijdrage kunnen en willen 
leveren. 
 
Voor ledenwerving worden plekken opgezocht waar mensen bijeenkomen met 
een bovengemiddelde cultuurhistorische belangstelling, zoals bij  lezingen, 
feesten, markten etc. 
 
Leden zijn enthousiast voor een bepaald thema uit de geschiedenis of een 
speciaal aandachtsgebied en willen daaraan hun bijdrage leveren. Leden zijn 
deskundig op bepaalde onderwerpen en kunnen zich in die ‘hobby’ uitleven. Van 
groot belang is dan ook dat leden zich kunnen inzetten op thema’s die hen na aan 
het hart liggen.  
 
Gezien de omvang van de vereniging van circa 900 leden zijn er altijd leden die 
de behoefte van de vereniging aan het uitvoeren van taken of studies (meestal in 
werkgroepverband) kunnen realiseren.  
Aandacht blijft nodig om nieuwe initiatieven in de vereniging onder leden bekend 
te maken en bemenst te krijgen. 
 
 
7.2. Vacatures 
Vacatures in commissies of bestuur worden gepubliceerd op de website of in de 
Kroniek. Aandachtspunt voor de komende periode is het op sterkte houden van 
ons bestuur. 
 

8. Huisvesting 

De vereniging is gehuisvest in het pand Hof ten Daele in Twello, 
De huisvesting is ongeschikt geworden door: 

- De ligging op de 1e etage, moeilijk toegankelijk (nu wel een traplift) 
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- Te klein in m2 en geen gelegenheid tot tijdelijke ruimte vergroting, zoals in 
een verzamelgebouw mogelijk zou zijn 

- Tijdelijke ruimtevergroting kan gewenst zijn i.v.m. met een te houden 
lezing, een tijdelijke expositie, brainstormsessie met vrijwilligers etc. 

De kosten zijn wel redelijk laag, er is weinig ruimte voor stijging van 
huisvestingskosten. 
 
Om deze redenen wordt uitgekeken naar nieuwe huisvesting (liefst in het centrum 
van Twello). 
 
De keuze voor de huisvesting in de toekomst hangt samen met de uitkomst van 
dit beleidsplan. Wat betekent het beleidsplan in termen van  

- Behoefte aan vaste m2 
- Behoefte aan flexibele, aanpandige m2 
- Groeimogelijkheden 

Deze paragraaf zal derhalve iteratief worden ingevuld, nadat definitieve knopen 
zijn doorgehakt behorende bij het beleidsplan. 
 
 

9. Financieel beleid 
 

De vereniging voert een financieel beleid dat wordt gekenmerkt door: 
 
9.1. Het jaarlijks (begroot)  resultaat is in principe neutraal. In bijzondere gevallen 
kan, na instemming van de Algemene Ledenvergadering, die immers de 
begroting goedkeurt, daarvan worden afgeweken 
 
9.2. Contributiebaten, subsidie van de gemeente, advertenties en giften dekken in 
beginsel de reguliere uitgaven van huisvesting, de Kroniek, lezingen 
kantoorkosten en afschrijvingen  
9.3. De kosten voor de uitgifte van boeken worden gedekt uit (zo reëel mogelijke 
geprognosticeerde) verkoopopbrengsten; 
 
9.4. Lijkt een (nieuwe) activiteit niet kostendekkend te kunnen worden, dan wordt 
gezocht naar sponsoren/subsidienten, die de activiteit willen ondersteunen 
zonder dat de onafhankelijkheid van de vereniging wordt aangetast; 
9.5.  De vereniging houdt (gezien de lage rente en het beperkte banksaldo) de 
liquide middelen aan op een lopende rekening bij één solide Nederlandse bank; 
bij groei van de liquide middelen kan het saldo uit risico overwegingen gespreid 
worden over twee banken 
9.6. De vereniging wil een vaste, eigen vermogenspositie (buiten specifieke 
reserves/voorzieningen voor bijvoorbeeld huisvesting en applicatieonderhoud ) 
hebben van minimaal 2 keer de omvang van de jaarlijkse contributiebaten. Voor 
het bedrag dat boven of onder het vaste vermogen komt, kan het bestuur of 
kunnen de leden bestedings-of dekkingsvoorstellen doen waarover de Algemene 
Ledenvergadering besluiten neemt. 
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Bijlage bij Beleidsplan 2022 -2025 

 

Grondslag Beleidsplan 

Statuten:8 maart 1978 met aanpassing 13 januari 2021 

 

Doel van de vereniging:  

- het verzamelen en archiveren van schriftelijke gegevens en documenten 
en van audiovisuele materialen; het houden van lezingen, voordrachten, 
excursies en tentoonstellingen; het onderhouden van een website en 
daarvan afgeleide producten; 
 

- door het verwerven van of bevorderen van de bewaring van historische 
voorwerpen, plaatsen en kunstwerken, door het bevorderen van plaatselijk 
onderzoek op historisch gebied en door het steunen van en samenwerken 
met instellingen, stichtingen en verenigingen, die een soortgelijk doel 
nastreven  

 

Middelen om doel te bereiken: 

 (in korte bewoordingen) 

-Het beheren van een eigen documentatiecentrum 

-Het gebruik van de historische kaarten en gegevens uit eigen bron of die van 
derden 

-Uitgeven geschiedboeken en eigen periodiek 

-Plaatsen artikelen over historische onderwerpen in plaatselijke bladen en 
geschiedkundige tijdschriften 

-Het houden van lezingen en voordrachten 

-Inrichten en bevorderen van tentoonstellingen, ook in samenwerking met andere 
instellingen 

-Onderhouden contacten met andere gelijkgerichte instellingen 

-Excursies in en buiten Voorst 

-Contact onderhouden met zusterorganisaties, erfgoedorganisaties en, 
gemeentebestuur of ambtenaren/commissies van de gemeente 

-Alle andere wettige middelen om het doel te bereiken 
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Toelichting op ontwikkeling van Cultuur Historische Atlas en bijbehorende website 
en app 

 

Uit de archieven van de gemeente Voorst en onze vereniging kan worden geput 
voor beeld materiaal en verdiepend onderzoek .Voor het maken van de atlas 
zullen  deskundigen en experts gevraagd worden hun kennis van de regio in te 
zetten en te vertalen naar schrift en beeld. 
De atlas zal op een aantrekkelijke manier de diversiteit en veelzijdigheid van de 
gemeente Voorst in beeld brengen. Het zal een tijdsbeeld geven over de vorming 
van het landschap en de mensen die daar door de eeuwen in hebben geleefd en 
gebruik van hebben gemaakt.  
Hierbij zullen grootschalige en gezichtsbepalende veranderingen aan bod komen, 
maar ook persoonlijke verhalen van (oud)-inwoners. De persoonlijke verhalen 
kunnen door middel van oral history worden verzameld.  
Ook archeologie –waarbij vondsten en sporen een verhaal vertellen over de 
mensen die al eeuwenlang aanwezig zijn in het gebied–helpt bij vertellen van 
persoonlijker verhalen. Om aan te sluiten bij de leefwereld van de lezer zal de 
atlas een doorlopende lijn van de geschiedenis hebben en een beeld van 
herkenning oproepen: ‘Het heeft met mij, de Voorstenaar, te maken’. 
 
De specifieke website die we willen laten bouwen zal in de thema’s aansluiten op 
die van de atlas. De website biedt daarbij een extra ondersteuning en 
mogelijkheid om je als bezoeker verder te verdiepen in de thema’s met 
aanvullend archief- en beeldmateriaal. De thema’s worden zichtbaar door o.a. 
verschillende kaartlagen te gebruiken(zoals bijv. archeologische, planologische, 
grond-kaarten etc.). Via de website zien de bezoekers een dynamisch kaart van 
(delen van ) Voorst. Plekken waarover informatie beschikbaar is zijn aangegeven 
als punten op de kaart. Die kunnen worden geselecteerd waardoor de informatie 
zichtbaar wordt.  
De website wordt gevoed door de database van onze vereniging maar ook van 
hisgis.nl, mijnGelderland.nl, Gelders Archief en mogelijke anderen. 
 
De mobiele app zal de website als bron gebruiken om op locatie (via GPS) 
verhalen en archiefmateriaal op een kaart zichtbaar te maken op een 
smartphone. Alle producten sluiten qua vorm en inhoud op elkaar aan. 


