Ambities HVOV 2020
Het bestuur van de HVOV heeft de volgende ambities geformuleerd.
Het streven is om 2020 de volgende doelen te hebben bereikt.
1.

Het aantal leden is gegroeid. Het streven is naar meer dan 1000 leden.
 Onderzoek doen naar de belemmerende en bevorderende factoren om lid te worden van een
vereniging.
 Door het bestuur en de leden wordt nagedacht over een campagne om het aantal leden te laten
toenemen.

2.

Voor alle leerlingen van groep 5t/m 8 van het basisonderwijs is een lespakket beschikbaar over de
geschiedenis van Veenendaal van 1795 tot 2020
 In samenwerking met het HIP Onderwijs de historie van Veenendaal onder de aandacht
brengen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs in Veenendaal.
 In samenwerking met studenten van de CHE / werkgroepen van de vereniging wordt
gekeken naar geschikte manieren om dit onderwerp bij de Veenendaalse scholen in het
curriculum onder te brengen.

3.

Meer Veenendalers zijn op de hoogte van het bestaan van de HVOV en van haar activiteiten.
 Door regelmatig krantenartikelen te schrijven en door het zorgvuldig beheren van website is de
informatievoorziening van de HVOV op orde.
 Door nog nader te zoeken manieren wordt gezorgd voor goede publiciteit voor de vereniging.
 Door het gratis verstrekken van Oud Veenendaal aan belanghebbenden, instanties e.d. wordt het
bereik van de uitgave vergroot. Vernieuwing en uitstraling van de uitgave blijven voor het bestuur van
belang.

4.

De HVOV is een belangrijke en onmisbare schakel bij het in standhouden van nieuwe en
bestaande monumenten.
 De werkgroepen monumenten wordt door de gemeente Veenendaal erkend als officieel
adviesorgaan. *
 Het verwerven en in standhouden van historische panden door het actief deelnemen aan
netwerken en het enthousiasmeren van investeerders voor de idealen van de HVOV.

5.

De financiële positie van de HVOV is verbeterd om bovenstaande doelstellingen te kunnen
realiseren.
 Versterken van de financiële positie van de vereniging door het vinden van sponsoren, het
aanboren van subsidies en het samenwerken met naastgelegen maatschappelijke organisaties.
*Onder historische panden verstaan we panden die minimaal voorkomen op de lijst van Rijksmonumenten en
Gemeentelijke monumenten.

