HISTORISCHE VERENIGING IJSSELHAM

BELEIDSPLAN 2011 – 2014

INLEIDING
Het beleidsplan 2011-2014 is de basis voor de activiteiten van de Historische Vereniging IJsselham (HVIJ) in
de komende periode.
Het opstellen van dit plan past ook in het streven te komen tot een meer professionele organisatie, temeer
daar beoogd wordt de museale activiteiten te verbreden o.a. ten behoeve van de toeristen in het gebied.
Bovendien wordt door subsidieverstrekkers veelal meer informatie over het reilen en zeilen van de
vereniging gevraagd.
Dit beleidsplan bestaat uit enkele delen. Eerst worden de doelstellingen van de vereniging, de middelen om
de doelstellingen te bereiken en de organisatie van de vereniging beschreven. Daarna worden per onderdeel
de actiepunten voor de periode 2011-2014 gegeven, gevolgd door een conclusie en samenvatting.

1. DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING
De doelstellingen, zoals vermeld in artikel 2, lid 1, van de Statuten, kunnen als uitgangspunt van het beleid
van de HVIJ worden genomen. Deze statuten zijn vernieuwd en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 26 januari 2010. De doelstellingen zijn:
• het bevorderen van de belangstelling en de kennis van het gebied van de voormalige gemeente
IJsselham.
• het bevorderen van de instandhouding en het behoud van gebouwen en andere objecten die voor de
geschiedenis van het gebied van waarde zijn.
• het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en het bijeenbrengen van oudheidkundige
en volkskundige gegevens.
• het verwerven, verzamelen, beheren of laten beheren van historische voorwerpen, documenten, geschriften, foto's, prenten, schilderijen, archeologische vondsten en dergelijke, alles voor zover betrekking hebbend op de geschiedenis van het gebied en alles in de ruimste zin van het woord.

2. MIDDELEN
Om de doelstelling te bereiken maakt de HVIJ gebruik van de volgende middelen:
Publicaties
Viermaal per jaar verschijnt het verenigingsorgaan De Silehammer dat wordt verzonden aan de leden.
Publicaties uitgegeven in eigen beheer van de laatste jaren zijn:
Het Kwartierstatenboek, opgesteld door de werkgroep Genealogie.
Van auteur K. Verbeek " Korte Geschiedenis van Oldemarkt als handelsplaats" en van dezelfde auteur
"Bommen Berend in het waterland".
Internet
De vereniging heeft sinds enige jaren een eigen website, onder de domeinnaam:
www.historischeverenigingijsselham.nl
De website wordt bijgehouden door de werkgroep Redactie.
Uit het gastenboek blijkt, dat de website veelvuldig wordt bezocht.
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Exposities
Door het inrichten van een permanente expositie wordt gepoogd het verleden voor geïnteresseerden in
beeld te brengen en op die manier de belangstelling voor de geschiedenis van de regio te stimuleren.
Lezingen en excursies
De HVIJ organiseert ieder jaar enkele lezingen op diverse locaties in het werkgebied, de voormalige gemeente IJsselham, om op deze manier een trefpunt te zijn van belangstellenden. Deze activiteiten worden
aangekondigd in het verenigingsorgaan De Silehammer van de HVIJ, op de website, in de regionale bladen
en de lokale tv en radio.
De jaarlijkse excursie naar een historisch belangrijk geachte plaats voorziet, gezien het aantal deelnemers,
duidelijk in een behoefte.
Collectievorming
De HVIJ heeft inmiddels een collectie opgebouwd van boeken, tijdschriften, prenten, foto's, documentatie en
voorwerpen, deels via schenking, deels via bruikleen, waaronder de verzameling archeologische vondsten
van wijlen dhr. Nico Lageweg uit Kuinre en de verzameling van oorlogsdocumenten, geschonken door dhr.
K. Verbeek.
De collectie is toegankelijk voor leden en belangstellenden tijdens de wekelijkse z.g. "inloopavond" en op
afspraak.
Educatie
De vereniging streeft ernaar de lokale geschiedenis onder de aandacht te brengen van de jeugd.
Het doel hiervan is de jeugd meer belangstelling voor de eigen omgeving bij te brengen en het aantal jonge
leden te doen toenemen. Een van de wegen hiertoe leidt via het onderwijs.
In het schooljaar 2006/2007 heeft de HVIJ samengewerkt met een aantal basisscholen aan het zgn.
Chimerproject (Childrens Heritage lnteractive Models for Evolving Repositories) waarbij leerlingen van groep
7 en 8 hef cultureel erfgoed van hun eigen omgeving in kaart brachten.
Helaas heeft dit project geen vervolg gehad.
Het project "dubbele foto" brengt de jeugd in aanraking met foto's van locaties in het werkgebied om het
verleden met het heden te vergelijken.
PR en ledenwerving
Het beleid van de HVIJ is er op gericht het ledenaantal te verhogen en op die manier een bredere basis voor
de activiteiten te verkrijgen.
Promotie vindt onder andere plaats door het verspreiden van folders en het inrichten van stands tijdens hiertoe geschikte evenementen, zoals de jaarlijkse hobbytentoonstelling Herfstcrea en de zomermarkten, de
Weerribbenmarkten te Oldemarkt en de ponymarkt te Scheerwolde.
In 2010 had de HVIJ een stand in het gemeentehuis van Steenwijkerland ingericht tijdens de jaarlijkse
Archievendag.
De externe communicatie verloopt via de website en het uitgeven van persberichten.
Externe relaties
De geschiedenis van ons gebied heeft raakvlakken met die van omliggende gemeenten en plaatsen, zoals
bijvoorbeeld Weststellingwerf, Steenwijk, Noordoostpolder.
De contacten met verenigingen uit deze plaatsen zijn echter incidenteel.
Met het CHP (Cultuurhistorisch Platform Kop van Overijssel), een overkoepelend orgaan van musea en historische verenigingen in Steenwijkerland, is sinds enkele jaren een samenwerkingsverband.
Contacten met de gemeente zijn tot nu toe ad hoc en vooral financieel van aard.
Financiële middelen
Momenteel ontvangt de HVIJ jaarlijks structurele subsidies van de gemeente Steenwijkerland ten bedrage
van € 405,-, van Kerspel IJsselham € 500,- en van de Armvoogdij van Scheerwolde € 225,-.
Inkomsten komen verder voort uit jaarlijkse contributies van € 12,50 per lid.
De uitgaven betreffen vnl. huisvestingskosten, kosten drukwerk, portokosten en de kosten verbonden aan
het organiseren van lezingen.
Jaarlijks kan de HVIJ tot nu toe de boekhouding afsluiten met een klein positief saldo.
Dankzij incidentele extra subsidies van gemeente, Kerspel IJsselham en Kerspel Blankenham, Armvoogdij
en een aantal verenigingen van Plaatselijk Belang uit de voormalige gemeente IJsselham, is de vereniging in
2008 in staat geweest de huidige, maar tijdelijke, werk- en expositieruimte in te richten. Hierdoor kon eveneens de automatisering worden uitgebreid met zowel hardware als software.
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3. ORGANISATIE
Leden en vrijwilligers
Het aantal betalende leden per 1 januari 2011 bedraagt 653.
De HVIJ beschikt over een dertigtal vrijwilligers, onder wie zeven bestuursleden die in enigerlei vorm
activiteiten voor de vereniging verrichten.
Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven personen. Er bestaan twee tot nu toe onvervulde vacatures.
Getracht wordt de vertegenwoordiging binnen het gebied zoveel mogelijk te spreiden.
Binnen het bestuur is een bepaalde taakverdeling vastgesteld.
De controle op de uitvoering van bestuursbesluiten vindt plaats via de notulen van de vergadering.
De contacten met de werkgroepen zijn geregeld door de aanstelling van contactpersonen.
Deze bestuursleden zijn tevens het aanspreekpunt voor een bepaalde werkgroep.
De "dagelijkse" gang van zaken is deels geregeld in de statuten en in het huishoudelijk reglement.
Redactie
Het beleid ten aanzien van het kwartaalblad De Silehammer berust bij de redactie, in periodiek overleg met
het bestuur. De redactie bestaat uit drie personen en een bestuurslid.
Werkgroepen
De volgende werkgroepen zijn op dit moment werkzaam; een korte taakomschrijving is tevens vermeld.
Over de werkzaamheden vindt terugkoppeling plaats aan het bestuur en via het jaarverslag aan de leden
van de vereniging.
• Klein comité: Deze werkgroep, bestaande uit enkele bestuursleden, bereidt bepaalde zaken voor,
waarover in een bestuursvergadering verantwoording afgelegd wordt, waarna besluitvorming kan
plaatsvinden.
• Vertegenwoordigers in Cultuur Historisch Platform Kop van Overijssel (CHP):
Twee bestuursleden zijn afgevaardigd naar het CHP Kop van Overijssel, een overkoepelend orgaan
van musea en historische verenigingen. Deze organisatie heeft ten doel een platform te bieden waar
de cultuurhistorie van "De Kop van Overijssel" wordt geconserveerd en gepresenteerd.
• Fotowerkgroep: Zij beheert, archiveert, digitaliseert en beschrijft historische foto's die betrekking
hebben op het werkgebied van de HVIJ.
• Werkgroep "dubbele foto": Deze groep brengt de jeugd in aanraking met foto's van locaties in het
werkgebied om het verleden met het heden te vergelijken.
• Werkgroep Archeologie: Archeologische en/of andere dergelijke vondsten en archiefvondsten,
door leden in werkverband verkregen, worden geacht direct het eigendom van de vereniging te zijn
en dienen zo spoedig mogelijk ter beschikking van de vereniging te worden gesteld.
• Werkgroep Redactie: Deze werkgroep houdt zich bezig met het samenstellen van De Silehammer,
het verenigingsorgaan van de HVIJ en het beheer van de website als digitaal verenigingsorgaan
• Werkgroep Activiteiten: Deze werkgroep bereidt een jaarprogramma voor, bestaande uit lezingen
en een excursie, en legt dit programma ter vaststelling voor aan het bestuur. Er wordt bij het sluiten
van overeenkomsten gebruik gemaakt van een door beide partijen te ondertekenen contract.
• Werkgroep Archivering (digitalisering): Zij beheert, archiveert, digitaliseert en beschrijft boeken,
documenten en objecten die betrekking hebben op het werkgebied van de HVIJ.
• Vertegenwoordiging in de Klankbordgroep voormalig Gemeentehuis/Dienstencentrum:
Ter voorbereiding van een definitieve huisvesting van de HVIJ overlegt een bestuurslid met diverse
organisaties en brengt hiervan verslag uit in de bestuursvergadering.
• Werkgroep Genealogie: Deze groep houdt zich bezig met voorouderonderzoek en geeft adviezen
aan de leden van de HVIJ.
Expositie, documentatie- en vergaderaccommodatie
Op dit moment beschikt de HVIJ over een ideale (maar tijdelijke) werk- en archiefruimte.
De expositieruimte is echter beperkt en gezien de ligging binnen het nu nog bestaande Dienstencentrum,
zeker voor belangstellende recreanten, moeilijk te lokaliseren, waardoor helaas het aantal bezoekers uiterst
gering is. Uitbreiding van de collectie is bovendien nauwelijks mogelijk.
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4. BELEIDSVOORNEMENS 2011 – 2014
Publicaties en voorlichting
Ook in de komende periode zal het doen verschijnen van het verenigingsorgaan De Silehammer viermaal
per jaar een eerste opgave zijn.
Daarnaast zal de HVIJ, zodra hiertoe gevraagd, assistentie verlenen bij het samenstellen van een jubileumboek van de Chr. School "De Ark" te Oldemarkt, het jubileumboek bij het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Nut Wetering in 2013 en het samenstellen van een straatnamenboek voor het werkgebied van de HVIJ,
mogelijk in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland.
Regelmatig wordt de redactie uitgenodigd door MlX105, de SLOS, te vertellen over verschillende activiteiten.
Van uitnodigingen zal ook in de toekomst gebruik worden gemaakt.
Bestuur
Met ingang van de nieuwe beleidsperiode zijn er twee vacatures in het bestuur. Dit is een punt van zorg.
In de vacatures zal moeten worden voorzien.
Voorts tracht het bestuur de leden meer in te schakelen bij de uitvoering van activiteiten, zoals het verzendklaar maken en het bezorgen van De Silehammer, het "bemensen" van de inloopavonden en stands op
markten en Herfstcrea.
Bij het werven van nieuwe bestuursleden zal zeker ook de aandacht uitgaan naar "verjonging".
Redactie
Binnen het bestuur en bij de leden bestaat veel waardering voor de kwaliteit van het verenigingsorgaan
De Silehammer.
Artikelen komen vooral vanuit een kleine kring van redactieleden. Het is gewenst dat meer auteurs van buiten de redactie gezocht worden. Op dit moment is de bezetting van de redactie op peil.
Aangezien de huidige eindredacteur te kennen heeft gegeven met deze specifieke taak te willen stoppen, zal
op korte termijn een nieuwe eindredacteur moeten worden gevonden om de continuïteit te waarborgen.
Internet
Naast het actueel houden van de website, zal in de nieuwe beleidsperiode worden gewerkt aan het verder
aanvullen ervan. Het onderhoud van de website vraagt voor de komende jaren blijvende inhoudelijke en
organisatorische aandacht.
Archivering
Op dit moment is de werkgroep Archivering actief met het digitaliseren van het archief met behulp van het
computerprogramma Adlib. Dit wordt gebruikt naast het huidige systeem. Deze werkzaamheden worden de
komende jaren intensief voortgezet.
Exposities
De uitbreiding van de permanente expositie is afhankelijk van de nieuw te realiseren locatie, waarvan de
HVIJ hoopt op realisatie van een meer strategische locatie en een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering.
Indien er vraag naar is worden wisselexposities georganiseerd in scholen, dorpshuizen en bibliotheken.
Lezingen en excursies
Het organiseren van lezingen en het uitnodigen van sprekers wordt op dezelfde voet voortgezet.
Samenwerking hierbij met zusterverenigingen wordt onderzocht.
Onderzoeken
De bestaande belangstelling voor archeologisch onderzoek wordt in de komende beleidsperiode verder
vormgegeven. Samenwerking hierbij met zusterverenigingen wordt onderzocht.
Educatie
Er is een terughoudende opstelling van de scholen geconstateerd. Dit is begrijpelijk gezien het overvolle
lesprogramma en de mate waarop derden steeds weer een beroep doen op het onderwijs.
Op aanvraag zullen we echter steeds in deze beleidsperiode de scholen ter wille zijn.
PR en ledenwerving
De HVIJ blijft streven naar uitbreiding van het aantal leden.
Hierbij wordt de nadruk gelegd op jongere leden.
Dit geldt, zoals hiervoor aangegeven, ook voor bestuursleden.
Zoals gesteld zal het aantal vrijwilligers eveneens moeten toenemen, wanneer kan worden beschikt over een
betere expositieruimte en de openingsuren worden uitgebreid.
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Externe relaties en samenwerking
Voor deze periode wordt gestreefd naar een verdere samenwerking en vormgeving van het Cultuurhistorisch
Platform Kop van Overijssel.
Op de met ingang van 2011 door de gemeente Steenwijkerland aangestelde museumadviseur zal, waar
nodig, een beroep worden gedaan. O.a. kan van de diensten gebruik worden gemaakt, wanneer over een
nieuwe accommodatie kan worden beschikt en bij de inrichting deskundige begeleiding nodig wordt geacht.
Financiële middelen
De financiële situatie is voor de komende jaren onduidelijk gezien de accommodatieproblematiek.
Een beperkte verhoging van de contributie is onvermijdelijk.
Sponsoring is mogelijk een middel de financiële middelen enigszins te versterken.
Werkgroepen
Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt het samenwerken tussen werkgroepen en tussen werkgroepen en
bestuur bevorderd.
Expositie, documentatie- en vergaderaccommodatie
Het zal duidelijk zijn, dat nu binnenkort het gebruik van de huidige ruimte niet meer mogelijk is, de HVIJ op
korte termijn een tijdelijk onderkomen zal moeten realiseren. Om het werk volledig doorgang te laten vinden,
zal permanente huisvesting voor de HVIJ de hoogste prioriteit hebben. Daarbij wordt uitgegaan van een
kleinschalige expositieruimte, te runnen met vrijwilligers en zodanig ingericht dat de cultuurhistorie van het
gebied van de voormalige gemeente IJsselham op een verantwoorde wijze kan worden getoond t.b.v. niet
alleen eigen inwoners, maar ook de toerist.

5. CONCLUSIE en SAMENVATTING
Het realiseren van de beleidsvoornemens is in sterke mate afhankelijk van het vinden van de benodigde
menskracht. Dit kan zowel binnen als buiten de vereniging plaats vinden.
Binnen de vereniging is het van belang leden meer te betrekken bij de organisatie van activiteiten en werkgroepen. Veel aandacht zal dan ook uitgaan naar ledenwerving en PR voor de activiteiten van de HVIJ.
We zullen trachten ten aanzien van het ledenaantal de stijgende lijn van de afgelopen jaren te continueren.
Buiten de vereniging is samenwerking met andere instellingen/verenigingen en stichtingen op het gebied van
lokale geschiedenis een belangrijk speerpunt voor de komende periode. Het is van belang, dat een goede
samenwerking stand houdt. Te denken valt hierbij vooral aan zusterverenigingen uit de omringende gemeenten, het CHP Kop van Overijssel, het gemeentebestuur van Steenwijkerland, regionale instanties en
aan de met ingang van 2011 door de gemeente Steenwijkerland aangestelde museumadviseur.
Zeer belangrijk zal zijn het vinden van een geschikte accommodatie, zodra het gebruik van de huidige ruimte
in het Dienstencentrum te Oldemarkt door de op handen zijnde renovatie niet meer mogelijk is.
Het voortbestaan van de vereniging is hiervan zelfs afhankelijk. Voor de komende jaren zal het gemeentelijk
beleid in deze onontbeerlijk zijn voor uitvoering van dit beleidsplan.
Een ander speerpunt zal educatie zijn, om meer jongeren bij de vereniging te betrekken en deze doelgroep
interesse voor de lokale geschiedenis bij te brengen.
Niet in de laatste plaats zal er naar worden gestreefd de cultuurhistorie onder de aandacht te brengen van
een breed publiek en uiteraard de toerist, wanneer kan worden beschikt over een op een strategisch geschikte locatie gelegen accommodatie.
Ondertekening
Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 4 januari 2011.
Voorzitter, w.g. S. Pit
Secretaris, w.g. J. Bakker
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