Beleidsplan 2015 – 2020

1. DOEL
De Historische Vereniging Oud Veenendaal is opgericht op 14 november 1985.
De volgende doelen zijn vastgesteld in de statuten van de vereniging:
1. het behouden of doen behouden van alles wat uit historisch oogpunt van belang is, voor zover dit
betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
2. het in standhouden en/of eventueel weer oprichten van historische monumenten:
grote monumenten zoals gebouwen, kleine monumenten zoals grafzerken, groene monumenten
zoals heggen en bomen;
3. het bevorderen van belangstelling voor het verleden van Veenendaal.

2. VISIE
Het bestuur van de vereniging wil deze doelstellingen realiseren door middel van verschillende
activiteiten. Deze activiteiten worden hieronder genoemd:
Studie:
Het bevorderen van de bestudering van de geschiedenis van Veenendaal.
De vereniging vervult daarbij een stimulerende rol, door onder meer:
 het maken van een lesprogramma voor het Basisonderwijs in Veenendaal
 het toegankelijk maken van literatuur, het organiseren van cursussen, of stimuleren dat
 bestaande cursussen worden gevolgd;
 het zelf uitgeven van historisch studiemateriaal; het uitnodigen van deskundigen om hen advies
te vragen mb.t. visie en onderzoek (bijv. dhr. Bisschop).
Uitgeven van publicaties:
Het verzorgen van uitgaven om zodoende het historisch besef en interesse in en over Veenendaal, te
vergroten. Hiermee wordt o.a. het volgende bedoeld:
 boeken over diverse onderwerpen of een lustrumboek;
 het verenigingsblad Oud Veenendaal, dat vier keer per jaar verschijnt. Het blad wordt gratis aan de
leden verstrekt, en is voor niet-leden te koop rechtstreeks bij de vereniging en via de erkende
boekhandel.
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Samenwerking met anderen
De Historische Vereniging Oud Veenendaal wil, in het belang van de geschiedenis van Veenendaal en
om genoemde doelen te bereiken, (intensief) samen werken met:
 Het Gemeentearchief;
 Stichting Museum Veenendaal
 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal;
 HIP Veenendaal;
 eventuele andere instellingen binnen Veenendaal.

3. UITWERKING VAN DOEL EN VISIE:
De Historische Vereniging wil haar doelen bereiken en haar visie uitdragen door:
A. Het verenigingsblad Oud Veenendaal.
Dit blad wordt samengesteld door, en onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie.
Gepubliceerd worden o.a. artikelen naar aanleiding van onderzoeksresultaten door de eigen
werkgroepen of individuele leden, rapportages van historische onderzoeken die het plaatselijke
belang raken.
B. Bijeenkomsten voor leden en belangstellenden
Elk kwartaal wordt er een lezing gehouden voor leden en andere belangstellenden. Tijdens elke
bijeenkomst wordt er een boekenstand door de vereniging ingericht, waar ook ons verenigingsblad
te koop is en waar nieuwe leden zich kunnen laten inschrijven.
C. Het werk van de werkgroepen
Door de vereniging kunnen werkgroepen / commissie in het leven geroepen worden.
Deze werkgroepen worden gevormd door gewaardeerde vrijwilligers. Vanuit het bestuur van de
vereniging wordt het werk van de werkgroepen gevolgd, gefaciliteerd en ondersteund.
In 2015 zijn de volgende werkgroepen actief:
 Documentatie en beeldmateriaal
 Werkgroep graven oorlogsslachtoffers Munnikenhof
 Monumenten, met als subwerkgroepen:
- Groen (bomen, wallen etc.)
- Grote Monumenten (woningen, kerken, straten etc.)
- Kleine Monumenten (gedenkstenen, levensbomen etc.)
D. Het documentatiecentrum
De HVOV heeft een documentatiecentrum (DC) dat drie keer per week geopend is.
Het D.C.:
 dient als archief als vanuit de plaatselijke gemeenschap, bedrijven of schenkingen ‘plat’ of ander
materiaal van historische of andere waarde voor opname in de collectie wordt aangeboden
 maakt informatie toegankelijk voor derden
 fungeert als ontmoetingspunt
 biedt vergaderruimte aan het bestuur en werkgroepen
 kan fungeren als ontmoetingsplaats voor het overleg met andere instellingen
 dient als instructieruimte voor groepen en schoolklassen
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E. De website en PR
De website moet een actuele en overzichtelijke bron van informatie zijn voor de leden van de
vereniging, de leden van de werkgroepen en voor belangstellenden van buitenaf.
De webmaster krijgt de opdracht om de website voortdurend te actualiseren.
Een goede manier om draagvlak te vergroten, inkomsten te verwerven en nieuwe activiteiten
mogelijk te maken is het voortdurend onder de aandacht brengen van het werk en het belang van de
vereniging. We streven ernaar om bij iedere gelegenheid de vereniging op een positieve wijze in de
belangstelling te plaatsen.
F. Het bewaken van het aantal leden
Er is in 2015 een ledental van 760 leden. De wens is om te groeien naar 1000 leden zodat meer
mensen betrokken worden bij de geschiedenis van Veenendaal en de activiteiten van de vereniging.
Er zullen diverse activiteiten worden ondernomen om het ledenaantal te laten toenemen.
G. Het zorgvuldig beheren van inkomsten en uitgaven:
De Historische Vereniging verwerft haar inkomsten door:
 de jaarlijkse contributie van de leden;
 eventuele legaten en giften;
 subsidies (bijvoorbeeld de jaarlijkse vergoeding voor het doc. centrum)
 sponsoring
 opbrengst van publicaties;
Ten aanzien van de uitgaven streeft de Historische Vereniging naar een beleid dat overeenkomt met
de statuten van de vereniging.
Uitgaven worden voorgesteld in het bestuur en ondergebracht in de begroting van dat kalenderjaar.
Voor noodzakelijke uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen kan het bestuur besluiten tot
opname in de lopende begroting.
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