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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2020 – 2023, als vervolg op het beleidsplan 2015-2020
Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de stichting en de vereniging te
kunnen voortzetten en ook in de toekomst bestaansrecht te geven is opnieuw een
meerjarenbeleidsplan geschreven. Door stil te staan bij de huidige situatie en na te denken
over de toekomst kunnen en moeten we inspelen op allerlei ontwikkelingen.
Het opstellen van dit beleidsplan past in het streven naar het instandhouden en
verbeteren van onze organisatie en de vereniging levend en aantrekkelijk te houden
voor huidige en nieuwe leden.
Bovendien wordt subsidieverstrekkers informatie geboden over het reilen en zeilen
van de vereniging.
Het beleidsplan 2015 - 2020 gaf een goede beschrijving van de vereniging zoals we er in
2014 voor stonden. Op al deze gebieden is de vereniging actief geweest afgelopen jaren. Er
is en wordt gewerkt aan afronding, uitbreiding, aanpassing en verbetering van doelen,
structuur, organisatie, huisvesting, activiteiten en middelen. In de afgelopen beleidsperiode
heeft met name de huisvesting en de verhuizing een hoop energie en tijd gevraagd, wat ook
wel ten koste ging van andere ontwikkelingen. Maar begin 2019 hebben we dat af kunnen
ronden, konden we zeggen: we zijn echt verhuisd. In dit beleidsplan 2020 – 2023 geven we
aan hoe we verder vorm en inhoud geven aan het werk van de vereniging.
Zoals in dit plan nader wordt uitgewerkt, zal in de komende jaren onder andere extra
aandacht besteed worden aan versterking van het doen van onderzoek naar de historie van
Heemskerk en het uitdragen van waar de Historische Kring Heemskerk voor staat middels
diverse activiteiten en werkgroepen.

Dit beleidsplan is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de
Historische Kring Heemskerk.

Historische Kring Heemskerk
beleidsplan 2020-2023

Pagina 3
versie juni 2019

2. Organisatie
2.1 Doelstellingen
Hoewel de start van de Historische Kring Heemskerk dateert van 1988, zijn de stichting
Historische Kring Heemskerk en vereniging Historische Kring Heemskerk opgericht op 18
december 1989.
Blijkens artikel 2 van de statuten heeft de stichting samengevat als doel m.b.t.de historie van
Heemskerk:
 verrichten van onderzoek;
 verzamelen, ordenen en bewaren van voorwerpen, geschriften en dergelijke;
 stimuleren van de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Heemskerk;
 in de bres springen voor historische waarden in Heemskerk die bedreigd worden;
In het beleidsplan 2015-2020 is daar aan toegevoegd:
 het onder de aandacht van personen en instanties brengen van activiteiten van de HKH
en van aanwezige materialen en kennis.
Het zijn doelen die goed passen bij de drie landelijk erkende kernen van een historische
vereniging, bezig met erfgoed.
1. De activiteiten dragen bij aan de eigen identiteit van een stad of dorp en daarmee aan het
welbevinden van de bewoners. Dat kunnen we de sociaalpsychologische betekenis van
erfgoed noemen.
2. Het maakt plaatsen aantrekkelijk voor bezoek van vreemdelingen, toeristen. Dit is de
toeristische-economische waarde van erfgoed.
3. Het biedt mogelijkheden om onze hedendaagse band met het verleden steeds opnieuw
vorm en inhoud te geven. De cognitief-historische functie.
De stichting is opgericht om als rechtspersoon zelfstandig naar derden te kunnen optreden.
De vereniging is opgericht om als platform te dienen om haar leden de doelstellingen van de
stichting te kunnen laten verwezenlijken.
2.2 Bestuur
Het bestuur van de stichting en de vereniging bestaat op dit moment uit dezelfde zeven
personen. De leden worden uit en door leden van de vereniging gekozen voor een periode
van drie jaar. Er is een rooster van aftreden opgesteld.
De taakverdeling binnen het bestuur is vastgelegd in een organogram. Onder
verantwoordelijkheid van het bestuur wordt tweemaal per jaar een Nieuwsbrief uitgebracht.
2.3 De leden
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Het aantal betalende leden per 1 januari 2019 bedraagt circa 1950 waarvan bijna 100
personen in enigerlei vorm actief zijn voor de vereniging.
De leden worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een ledenvergadering. Algemeen
gesteld wordt in de voorjaarsvergadering het jaarverslag gepresenteerd en tijdens de
najaarsvergadering worden de begroting geagendeerd.
Iedere vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel en een presentatie.
2.4 De werkgroepen
De volgende werkgroepen zijn actief:
- Audio/video/film: verzamelen en zo nodig digitaliseren van (bewegende) beelden en
geluidsfragmenten, c.q. vertonen van geluid- en bewegend beeldmateriaal;
- Educatie: de Werkgroep Educatie houdt zich bezig met het uitdragen van de historie
van Heemskerk op basisscholen. De kennisquiz is daarnaast een prachtig hulpmiddel
om voor jong en oud Heemskerk te leren kennen.
- OMD (Open Monumentendag), Open Kastelendag:
 organisatie OMD rond de deelnemende monumenten en de regionale brochure en
de samenstelling van een fietsroute langs de opengestelde bezienswaardigheden.
 organisatie Open Kastelendag rond deelnemende kastelen op Tweede Pinksterdag
- Rondleidingen: coördinatie en uitvoeren van rondleidingen zoals in de kastelen
Assumburg en Marquette in Heemskerk. Dit ook in samenspraak met Stichting
Kasteeltuin Assumburg waar het de rondleidingen betreft in en bij Slot Assumburg.
- Exposities & tentoonstellingen: o.a. voorbereiden en realiseren van exposities. Het
vullen van de vitrine in het gemeentehuis;
- Foto: het verzamelen van fotomateriaal van alle onderwerpen die op de geschiedenis
van Heemskerk betrekking hebben, het bewerken, (digitaal) opslaan en toegankelijk
maken daarvan;
- Genealogie: verzamelen, bewerken, opslaan en informatieverstrekking van
stamboom- en andere genealogische gegevens;
- Oud-Kadaster Heemskerk: onderzoek naar bezit en gebruik van gronden in
Heemskerk, waaronder de Kaarten-collectie wat inhoudt: het verzamelen en
eventueel restaureren van alle mogelijk kaartmateriaal;
- Redactie Heemskring: samenstellen van ons halfjaarlijkse tijdschrift de “Heemskring”;
- PR & Communicatie: samenstellen van de halfjaarlijkse Nieuwsbrief. En daarnaast de
externe contacten ten behoeve van de PR zoals met de pers en social media.
- Verenigingsbibliotheek: verwerving, registratie en beschikbaar stellen van boeken en
tijdschriften;
- Collectiebeheer en Archief: beheren van het archief. Enerzijds het secretariaatsarchief.
Anderzijds de (historische) documentatie: verzamelen, opslaan en toegankelijk maken
van archieven, krantenknipsels en ander schriftelijk materiaal. Daarnaast het
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gedocumenteerd opslaan van historische voorwerpen in het depot van de Historische
Kring Heemskerk;
- Lezingen en activiteiten: organiseren van lezingen, filmavonden, invulling
vrijdagmiddagen of andersoortige activiteiten voor leden en niet leden;
- ICT: beheer computer hardware, website- en beeldbanksystemen.
Tijdens de openstelling van het Historisch Huis is het toezicht steeds in handen van een
gastheer/vrouw.
2.5 Uitdragen identiteit Heemskerk en draagvlak
Op verschillende manieren draagt de Historische Kring Heemskerk de identiteit van
Heemskerk uit, vanuit historisch perspectief. De Historische Kring Heemskerk heeft daarbij
een breed draagvlak onder de Heemskerkse bevolking.
Dit mag blijken uit het aantal leden, de opkomst tijdens vergaderingen, het aanbieden van
waardevolle materialen, geschriften en dergelijke en verzoeken om informatie en
medewerking. Voor de door de HKH ingerichte exposities, filmvoorstellingen en presentaties
is steeds veel belangstelling. Het organiseren van activiteiten is een belangrijke voorwaarde
om het draagvlak op peil te houden, c.q. te verbreden. Daarbij is het van belang dat de
Historische Kring Heemskerk laat zien wat ze in huis heeft, wat ze doet en wat ze wil
aanpakken.
Een belangrijke bijdrage aan het naar buiten brengen van de identiteit van Heemskerk is
bijvoorbeeld weg gelegd voor het verenigingstijdschrift Heemskring. De belangstelling
daarvoor blijkt uit de vele reacties en uit de losse verkoop.
Voor een goed draagvlak in de gemeente zijn de contacten met de gemeente Heemskerk
ook belangrijk. Met de gemeente Heemskerk bestaan dan ook goede contacten; ten
behoeve van de cultuurhistorische waarden in Heemskerk, om advies te geven waar
gevraagd of nodig. Tevens ontvangt de HKH jaarlijks een subsidie.

3. Middelen
Middelen, die de Historische Kring Heemskerk in staat stellen te functioneren, zijn:
3.1 Op financieel gebied:
- de jaarlijkse contributies van de leden;
- legaten en giften;
- opbrengsten van publicaties;
- opbrengsten van rondleidingen;
- subsidie gemeente Heemskerk;
- fondswerving
De Historische Kring Heemskerk heeft de ANBI-status.
Historische Kring Heemskerk
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De belangrijkste jaarlijkse kostenposten worden gevormd door de uitgave van
Nieuwsbrieven en Heemskringen, afdracht huur Historisch Huis aan de gemeente
Heemskerk en aan de eigenaar van het depot aan de G. V. Assendelftstraat en financiering
van de werkgroepen.
Aan de leden wordt jaarlijks een financieel overzicht verstrekt.
3.2 Werkruimten (het Historisch Huis)
De nieuwe verenigingsruimte in de St. Mariaschool aan de A. Verherentstraat is geopend
voor iedere geïnteresseerde op maandagmiddag, dinsdagavond en twee maal per maand op
vrijdagmiddag. Woensdagochtend zijn we voor medewerkers open als werkochtend. Het
Historisch Huis functioneert op verschillende manieren, het:
- dient als archief samen met de depotruimte aan de Gerrit van Assendelftstraat, ten
behoeve van de eigen verzameling en aanschaffingen en ten behoeve van schenkingen of
ander materiaal van historische waarde door particulieren of bedrijven voor opname in
de collectie aangeboden;
- biedt de mogelijkheid, (via onder andere personen, computers, boeken, vitrines,
objecten) informatie te verkrijgen;
- fungeert als ontmoetingspunt voor een ieder die kennis wil nemen van de geschiedenis
van Heemskerk;
- biedt buiten de openingstijden vergader- en werkruimte aan bestuur en werkgroepen;
- kan fungeren als ontmoetingsruimte voor het overleg met andere instellingen;
- kan in beperkte mate fungeren als ruimte voor activiteiten zoals presentaties of
filmmiddagen voor kleine groepen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van
ondersteunend audiovisueel apparatuur.
Voor de organisatie van interne en externe activiteiten waarvoor onze eigen ruimten geen
mogelijkheden bieden, doen wij een beroep op openbaar geschikte zaalruimten in de directe
omgeving.
3.3 Website www.historischekringheemskerk.nl en Beeldbanken
De website is toegankelijk voor leden en alle belangstellenden en belanghebbenden. Over
meerdere onderwerpen wordt informatie verstrekt, zoals:
- de organisatie: bestuurlijk, beleidsmatig, financieel en qua doelstellingen;
- de publicaties: onze periodieken, uitgegeven boeken en dvd's, artikelen en overige
uitgaven;
- de activiteiten: tentoonstellingen, agenda, open monumentendag en werkgroepen;
- foto's en video's: een overzicht per reeds georganiseerde exposities en links naar video's;
- onze collecties: links naar o.a. onze eigen fotobeeldbank en andere verzamelingen;
Verder bevat de site links naar gerelateerde verenigingen en instellingen en
achtergrondinformatie, o.a. over de kastelen die Heemskerk kent en heeft gekend.
Historische Kring Heemskerk
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Een speciale pagina is ingericht voor actualiteiten.
De site wordt beheerd door een webmaster, die vanuit bestuur en werkgroepen informatie
krijgt aangeleverd. Voor de beeldbank en de andere collecties die via de website te
bezoeken zijn, wordt gebruik gemaakt van het Zijper Collectie en Beheer Systeem. Voor het
gebruik binnen onze vereniging is het technische beheer van dit beeldbankensysteem in
handen van de systeembeheerder. De inhoud van de beeldbanken wordt verzorgd door de
beherende werkgroepen.
3.4 Vitrines en expositiemateriaal
Een kleine werkgroep verzorgt wisselende exposities in de vitrine in het gemeentehuis.
Verder staan er objecten van de Historische Kring Heemskerk in vitrines Chateau Marquette
en Fort Veldhuis. Daarnaast hebben we een aantal vitrines in het Historisch Huis.
De werkgroep Exposities & Tentoonstellingen richt op locaties regelmatig exposities in over
diverse onderwerpen, zoals bij Kom in de Kas. De vitrine in het gemeentehuis wordt o.a.
door de Historische Kring Heemskerk gevuld i.om. de gemeente en de werkgroep
Kijk!Heemskerk.
Ook de blauwe straatborden met beelden van het dorp Heemskerk in het centrum zijn als
het ware een expositie van beelden uit de historie van het dorp.
3.5 Samenwerking
Het bestuur vindt samenwerking met andere historische verenigingen uit de regio en het
Museum Kennemerland van groot belang. Daarom nemen we actief deel aan het zogeheten
Regionaal overleg wat eens in de 7 weken bijeen komt. Daarnaast is er contact met de
Stichting Oer-IJ, en met de Stichting Open Monumenten Dagen.
De Historische Kring Heemskerk heeft met een aantal plaatselijke instellingen een goede
onderlinge samenwerking opgebouwd. Deze instellingen zijn o.a.:
- Actiecomité Oosterweg
- Kasteel Assumburg / Stayokay
- Stichting Kasteeltuin Assumburg
- Bibliotheek IJmond Noord
- Cultuurhuis
- Stichting 4 en 5 mei Heemskerk
- Gemeente Heemskerk
- Lokale omroepen
- Heemskerkse basisscholen
- Kennemer College
- Kijk!Heemskerk
- Chateau Marquette
Historische Kring Heemskerk
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- Museum Fort Veldhuis, Aircraft Recovery Group
- Organisatie 'Kom in de Kas'
- Weldoen, vrijwilligerscentrale.
- Stichting Welschap
- Woonzorgcentra Sint Agnes, Westerheem, Meerstate en Waterrijck

4. Wat vraagt (extra) aandacht?
Het bestuur van de vereniging stelt met voldoening vast dat met steun en inzet van velen de
doelstellingen van de vereniging voor een belangrijk deel worden gerealiseerd. In de loop
der jaren is er veel bereikt en wordt er nog steeds aan uitbreiding en verbetering gewerkt. In
het bestuur is van gedachten gewisseld over zaken die in de komende jaren extra aandacht
vragen, zonder voorbij te lopen aan alledaagse 'beslommeringen'. Deze zaken zijn hieronder
op een rij gezet.
4.1 Onderzoek
Het bevorderen dat de leden van de vereniging zich met onderzoek van de geschiedenis
van Heemskerk kunnen bezig houden. De vereniging vervult daarbij een stimulerende rol,
door onder meer:
- het toegankelijk maken van de bibliotheek, verenigingsarchief en de website met
informatie en beeldbanken;
- het met elkaar in contact brengen van leden met dezelfde interessegebieden in
werkgroepen;
- het aanbieden van goed toegeruste werkplekken.
Op al deze punten wordt veel werk verzet. Intussen is de gedigitaliseerde catalogus van de
bibliotheek afgerond. De digitalisering van het fotobestand is afgelopen jaren uitgebreid tot
en met 9000 foto’s, en blijft continue aandacht vragen. En zo hebben we nu ook een
artikelen-beeldbank, waardoor voor een ieder artikelen van de HKH makkelijk vindbaar en
beschikbaar zijn. En een beeldbank met bidprentjes waar er intussen ruim 3000 op staan.
We willen de informatie op deze wijze zo toegankelijk mogelijk maken. Een eerste
beschrijving bijvoorbeeld bij een foto kan uitnodigen om door te klikken naar de
artikelenbeeldbank waar meer informatie te vinden is.
Zoals gezegd, op al deze terreinen wordt veel werk verzet door verschillende mensen. Toch
constateren we dat de capaciteit van geschiedschrijvers, de menskracht daarvoor binnen de
vereniging aandacht verdient. De Historische Kring Heemskerk heeft nieuw bloed nodig,
mensen die de verhalen uit de geschiedenis van Heemskerk op willen halen en zichtbaar
willen maken.
Historische Kring Heemskerk
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Mensen die ook ‘het Nu’ bijhouden, want wat nu gebeurt is straks geschiedenis. Het gaat
daarbij om de verhalen die we delen, die we zelf nog kennen. Maar het gaat ook om de
vroegere historie, de bredere verbanden zien en kunnen leggen (historisch, lokaal, regionaal
en waar nodig nationaal).
En daarbij de zorg om die verhalen aanschouwelijk te maken. En daarvoor hebben we
verschillende mogelijkheden (zie o.a. de werkgroepen onder 2.4).
Van belang hierbij zal zijn om, naast de verschillende leden die daar nu actief voor zijn, op
basis van directe vragen, de aanpak van een onderwerp of thema, hierin de belangstelling en
medewerking van meerdere mensen zien te krijgen. Van leden en niet-leden.
Een suggestie die tijdens de behandeling van het beleidsplan naar boven kwam is het maken
van een Film met verhalen van Heemskerkers, van toen en nu. Kunnen we daar een project
van maken voor 2020-2021 is de vraag?
4.2 Bewaren, verzamelen, ordenen
Voor de verhuizing zijn de objecten op zolder van de Kerklaan (depot) geïnventariseerd
(beschrijving). Intussen zijn die verhuisd naar de G. v. Assendelftstraat en zien we dat een
nieuwe ordening daar nodig is; een goed beheer is voorwaarde voor de bekendheid en
vindbaarheid van de objecten. Digitalisering van dat overzicht moet dan ook gebeuren.
Een belangrijk criterium voor het bewaren van materiaal en voorwerpen is de link met de
historie van Heemskerk. Zo krijgt de Historische Kring Heemskerk bijv. wel eens een archief
van een vereniging die gestopt is of van een stichting. Steeds zullen we bezien hoe dat te
bewaren: in zijn geheel of door er een samenvatting van te maken. Ook kan er een andere
partij gezocht worden die raakvlakken heeft met het aangebodene om te bezien of het daar
onder gebracht kan worden. Is de relatie met de historie te gering dan kan ook gekozen
worden voor vernietigen van het materiaal.
De werkgroep Collectiebeheer en Archief is daar de uitvoerder van in overleg met
bestuursleden.
Ook de Beeldbank (foto’s, bidprentjes en artikelen) heeft een rol in dit bewaren, verzamelen
en ordenen. Een extra beeldbank zou ingericht kunnen worden rond de intussen
getranscribeerde teksten, zodat ook die beter bekend en bereikbaar worden. Dat geldt ook
voor alle schoolfoto’s die intussen verzameld zijn.
4.3 Toerisme
De HKH speelt o.a. met de rondleidingen in Château Marquette en Slot Assumburg en de
Kasteeltuin hierin een belangrijke rol. Van belang is hierin een goede relatie met de
gemeente (‘Heemskerk, Zee van tijd…’) met een centraal aanspreekpunt. Het gaat daarbij in
de kern om de afstemming van activiteiten en materialen door de gemeente, is de mening
van de Historische Kring Heemskerk. Ook zouden de verschillende toeristische folders van de
Historische Kring Heemskerk
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gemeente op een centrale plek bereikbaar en beschikbaar moeten zijn, waaronder
verschillende uitgaven van de HKH (zoals de wandelboekjes).

4.4 Op de bres voor (bedreigd) Erfgoed
Wat betreft het bewaken van het erfgoed van Heemskerk heeft de Heemsstichting een
voortrekkersrol waar het gaat om het vastgoed, de gebouwen in Heemskerk. In het bestuur
van de Heemsstichting hebben twee leden van de HKH zitting. Zo houden we een direct
contact. Een bijzonder punt van aandacht is het landgoed Marquette dat in beheer is bij
PWN.
Natuurlijk heeft ook de Historische Kring Heemskerk een rol waar het gaat om de
bescherming van en het opkomen voor het erfgoed van Heemskerk, materieel en
immaterieel. De HKH dient alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Ook waar het de
stedenbouwkundige ontwikkelingen betreft.
Een relativerende opmerking mag zijn, dat we er tegelijkertijd voor moeten waken dat niet
altijd alles bewaard kan worden, maar dat inpassing van iets nieuws binnen bepaalde kaders
ook mogelijk moet zijn.
De HKH heeft daarnaast richting gemeente een adviesrol over nieuwe straatnamen.
Tijdens de bespreking van dit punt kwam ook de suggestie om nog actiever ter plekke de
historische achtergrond van delen van Heemskerk te belichten. In de vorm van borden met
foto en informatie. Dat gebeurt al deels (denk aan de centrum borden en de
informatieborden bij het archeologisch monument Oud-Haerlem) maar zou op nader te
bepalen plaatsen ook bevorderd kunnen worden. Dit heeft dan ook een relatie met
Toerisme, de mensen die Heemskerk bezoeken.
4.5 Publicaties
- Het verenigingstijdschrift Heemskring verschijnt twee keer per jaar. Dit blad wordt
samengesteld door de redactie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Artikelen die
voldoen aan de voorwaarden zijn ook in te zien in de ‘artikelenbeeldbank’. Voor de
toekomst van de Heemskring is versterking van de redactie een belangrijk aandachtspunt.
- Het ledenbulletin Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Hierin wordt verslag gemaakt
van alle verenigingsactiviteiten en -plannen. De Nieuwsbrief is ook digitaal op de website te
vinden.
- Het uitgeven van boeken over diverse onderwerpen, het verleden van Heemskerk
betreffend.
- Eén maal per maand verschijnt een artikel vanuit de Historische Kring Heemskerk in de
Heemskerkse Courant. (ook deze artikelen worden opgenomen in de artikelenbeeldbank)
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- We treden met lezingen, filmmiddagen en activiteiten op de vrijdagmiddagen extra naar
buiten wat mede ten goede komt aan de naamsbekendheid en waar we voor staan.
4.6 Regionale en Lokale Samenwerking
De HKH neemt deel aan het regionaal Overleg voor Kennemerland van historische
verenigingen en Museum Kennemerland. Zinvol ten behoeve van gezamenlijke activiteiten
en onderlinge afstemming.. De eigen zelfstandigheid blijft uitgangspunt, maar doorvoeren
van vormen van samenwerking kan positieve uitwerkingen opleveren.
De Historische Kring Heemskerk hecht lokaal veel waarde aan goede contacten met
educatieve en culturele instellingen. Het is zaak die contacten te verstevigen en waar nodig
uit te breiden. Als we bijvoorbeeld zeggen dat we ook de allochtone inwoners meer kennis
willen laten maken met de geschiedenis van Heemskerk dan is Welschap een
vanzelfsprekende samenwerkingspartner.
De HKH heeft geen museale functie. Die ligt bij het museum Kennemerland.
Archeologie ligt bij het Huis van Hilde. Vanuit de HKH zullen we hiernaar verwijzen of bij
aanhaken.
4.7 Organisatie
4.7.1 Vrijwilligers/Medewerkers
Door de jaren wordt het actieve vrijwilligersbestand ouder. Zorg voor de komende jaren zal
vooral inhouden: het op peil houden van de werkgroepen en het bestuur. Verjonging in
ledenbestand en vrijwilligers vormt een centraal beleidspunt, terwijl archivering en
digitalisering speciale vaardigheden van vrijwilligers vragen. Een goede invalshoek kan zijn
om voor speciale activiteiten, thema’s vrijwilligers te werven; dat kan dan ook van tijdelijke
aard zijn, wat bij deze tijd past.
Stimuleren van deskundigheid en ontwikkeling van de vrijwilliger op een bepaald terrein,
mede om het plezier in de vrijwilligerstaak te bevorderen, is daarbij aandachtspunt!
Voor de openheid naar buiten is goede aandacht voor gastheren/-vrouwen noodzaak,
waarmee tevens het beheer van het Historisch Huis gewaarborgd is.
4.7.2 PR en Communicatie
Om de communicatie (intern en naar buiten) te stroomlijnen is een goede PR van belang.
Een belangrijke rol is weggelegd voor onze website. Om deze volledig te benutten is een
vaste webmaster (liefst twee personen)voorwaarde.
De mogelijkheden van Facebook/social media vragen nog om nader beraad (en beheer).
Bij het voeren van pr is het ook goed om naast aankondigingen van activiteiten, ook te laten
wat een activiteit met zich meebracht, te weeg gebracht heeft.
Historische Kring Heemskerk
beleidsplan 2020-2023

Pagina 12
versie juni 2019

Alles ten behoeve van een goed zichtbaarheid van de vereniging: wat doen we, wat hebben
we in huis, wat gaan we aanpakken, wat zijn ontwikkelingen!?! Herkenbaarheid en
zichtbaarheid voor verschillende groepen en leeftijden. Autochtoon, allochtoon, jong en
oud.
Ook de interne communicatie blijft aandacht vragen. Op de hoogte zijn van elkaars’
werkzaamheden. De onderlinge afstemming bij activiteiten van de HKH wordt ook
belangrijker naarmate de activiteiten toenemen.
Nu de verhuizing in 2019 is afgerond, zullen we ook aandacht kunnen geven aan de realisatie
van een Multitouchtafel in het Gemeentehuis om bezoekers interactief te informeren over
de geschiedenis van Heemskerk. Ervaringen daarin elders, zoals bij de stichting Kasteeltuin
en het Museum Kennemerland zijn positief. Voor het plaatsen in het gemeentehuis hebben
we natuurlijk contact met de gemeente zelf. Maar ook met de Bibliotheek en het
Cultuurhuis, beide gevestigd in het gemeentehuis. Inzet is om als HKH, Bibliotheek en
Cultuurhuis invulling te geven aan een interactief gebruik van een Multitouchtafel en zo
mensen van informatie te voorzien vanuit de drie organisaties op het gebied cultuur en
cultuurhistorie in en van Heemskerk. En dat gecombineerd met een Touch screen in het
Historisch Huis van de Historische Kring Heemskerk in de Mariaschool.
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We geven hier een vertaling van het beleidsplan en activiteiten in dat kader, naar een
tijdspad en een draaiboek, werkschema.

5A. Tijdpad
Maart 2020 Okt.2020

Onderzoek; nieuwe
mensen
Verdere ordening
depot HKH
Relatie HKH –
Gemeente w.b.
toerisme verder
invullen
Versterken
contacten lokaal
Gezamenlijke
regionale activiteit
2020
Werving
vrijwilligers
Ontwikkeling
vrijwilligers
Social Media inzet
Touch screen in
Historisch Huis
HKH. En
Multitouchtafel in
Gemeentehuis
i.s.m. Bibliotheek
en Cultuurhuis.
Versterken
redactie
Heemskring
Benaderen van
bijv. allochtone
inwoners, o.a.
mogelijk binnen
Filmidee (ophalen
verhalen van
Heemkerkers)
Vaste webmaster
Beeldbank
getranscribeerde
teksten
Beeldbank
Schoolfoto’s
‘Bordjes’ suggestie
t.b.v. historische
informatie van
bepaalde plekken

Maart 2022 Okt. 2022

Maart 2023 Okt. 2023

------------

----x-------

Maart 2021 Okt. 2021

------ -

-------

----- x ----

-------

-------

---- x ------

------------

---- x -----

-------

-------

----- x ----

-------

-------

-----x ------

------------

----- x ----

-------

-------

----- x ----

- ------

-------

----- x ------

-------

----- x ----

-------

------ -

----- x ----

-------

-------

----- x ------

-----------

---- x -----

-------

----- x ----

-------

-------

---- x -----

-------

-------

----- x -------

------------

----- x ----

-------

-------

----- x ----

-------

-------

----- x -------

------------

----- x ----

-------

-------

-------

----- x ----

-------

----- x ------

-----------

------

---- x -----

-------

---- x -----

-------

-------

----- x ------

-----------

-----------

---- x -----

-------

-------

----- x ----

-------

----- x ------

------------

------------

------------

----- x ----

------------

------------

----- x ----

???

------------

-----------

---- x -----

-------

-------

-- -----

--------

------------

-----------

---- x -----

-------

-------

-- -----

--------

------------

------------

----- x ----

?? - - - - -

-------

-------

---- x ------

- - - - - - - = al opgepakt, doorgaande activiteit
----------------- = extra aandacht
------x-----= moment van evaluatie
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5B. Tijdpad gekoppeld draaiboek/werkschema
onderwerp
Historisch onderzoek;
nieuwe mensen

wat

wie

hoe

wanneer

Voor het opzoeken
van de verhalen uit
de geschiedenis van
Heemskerk extra
mensen zoeken die
onderzoeken leuk
vinden; onder andere
a.d.h.v. thema’s
Verder digitaliseren
depot en ordenen

Bestuur
Leden
Werkgroepen

Mond op mond
Persberichten
Website
Ledenverg.
…….

Doorlopend……

Libbe/Joke
namen bestuur
Hans Gerritsma
en Bert van Dijk

Ordenen
voorwerpen,
ook digitaal.

Nadruk op 2020,
2021
Daarna
doorlopend…..

Relatie HKH – Gemeente
w.b. toerisme verder
invullen

Contact met
betrokken
beleidsambtenaar
oppakken

Namens bestuur
Piet en Joke

In 2020 onze plek als
HKH in plannen
helder hebben

Versterken contacten
lokaal

Voor activiteiten
steeds zoeken naar
lokale partners

Bestuur
Werkgroepen

Via Regionaal overleg
een gezamenlijke
activiteit plannen
voor 2020: een
gezamenlijke Markt
met ….

Namens bestuur
in eerste
instantie Henk
Engel en Libbe
van Dijk

Deelname
Klankbordgroep
Contact met
beleidsambtenaar
Door bij het
bedenken van
een activiteit
goed na te gaan
wie daar een
natuurlijk
partner in kan
zijn of anderszins wat in kan
betekenen.
Allereerst plan
maken
Daarna komen
tot organisatie
en uitvoering

Bestuur
Werkgroepen

Mond op mond
Persberichten
Via contacten,
organisaties,
markten

Doorlopend

Bestuur
Werkgroepen

Door dat
uitdrukkelijk in
de gaten te
houden en te
bevragen binnen het werk
van de werkgroepen (kan
vraag in 2020
zijn bij rondje
werkgroepen in
bestuur)

Verdere ordening depot
HKH

Gezamenlijke regionale
activiteit 2020

Werving vrijwilligers

Ontwikkeling
vrijwilligers

Vrijwilligersbestand
goed op peil houden.
Nieuwe mensen
werven
Daar waar gewenst
en nodig middelen
inzetten voor
deskundigheidsontwikkeling
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2020
voorbereiding
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Social Media inzet

Touch screen in
Historisch Huis HKH. En
Multitouchtafel in
Gemeentehuis i.s.m.
Bibliotheek en
Cultuurhuis.

Versterken redactie
Heemskring
Benaderen van bijv.
allochtone inwoners,
o.a. mogelijk binnen
Filmidee (ophalen
verhalen van
Heemkerkers)
Webmaster
Beeldbank
getranscribeerde
teksten
Beeldbank Schoolfoto’s

‘Bordjes’ suggestie t.b.v.
historische informatie
van bepaalde plekken

Inzetten social media
t.b.v. communicatie

Bestuur, Co Rol
en Henk Engel

*Overleg met
gemeente,
bibliotheek en
cultuurhuis.
Oriëntatie op prijzen
en software
* Fondsaanvraag.
Dan aanschaf, zoeken
medewerkers voor
invullen en
onderhoud software
* Inhoudelijk vullen

Bestuur

Aangezochte
vrijwilligers

Werkgroep
maken voor
bijhouden touch
screens

Nieuwe
redactieleden, en
Schrijvers artikelen

Bestuur
Redactie

Mond op mond
Nieuwsbrief
………

Doorlopen, maar in
2020 extra aandacht
geven

Inwoners van
Heemskerk
benaderen, oud en
jong, allochtoon en
autochtoon.

Bestuur
……….

Starten met
ideeverkenning
Film en
mogelijke
projectaanvraag
bij de Kist?

Start
filmideeverkenning:
1e kwartaal 2020

Een vaste webmaster
vinden
Teksten die
getranscribeerd zijn
bekend en bereikbaar maken voor de
Heemskerkers

Bestuur
Hes Niesten
Gerard
Castricum
……….

Inrichten extra
Beeldbank
daarvoor

In 2020/2021

Schoolfoto’s ordenen
die we intussen
hebben voor een
aparte Beeldbank
Schoolfoto’s
In kader Toerisme dit
aankaarten.
Kijken hoe tot
uitvoering te komen.
Daarvoor met aantal
historici HKH
werkgroepje maken?

Jan Zweeris
Jan Steggink
Jaap Schoen
Hes Niesten

Inrichten
Beeldbank
daarvoor

In 2020/2021

Piet van
Zwieten Joke
Kranendonk

Met aantal
historici van de
HKH en …, zoals
Gerard
Castricum, Go
Stavenuiter,
Piet Diemeer,
Piet Termes,
Pierre
Jansssens, ….

2020-2023.
Beleidsperiode

Historische Kring Heemskerk
beleidsplan 2020-2023

Bestuur

Eigen pagina
Facebook HKH
in eigen beheer
krijgen
Contacten met
Bibliotheek en
Cultuurhuis
lopen.
Gemeente erbij
betrekken als
fondsaanvraag
duidelijker is en
financiële
dekking.

2020

Wordt momenteel
voorbereid, in 2019.
Uitvoeren in 2020
(mogelijk al start in
laatste kwartaal
2019)
Tweede deel 2020
(liever eerder) goed
operationeel!?!
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