Historische Vereniging Zutphen

Algemene Ledenvergadering 2020 – 15 oktober 2020 om 20.00 uur
In de Wijngaard in Zutphen
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Jaarstukken ALV 2020

Uitnodiging en Agenda voor de ALV 15 oktober 2020
Concept Verslag van de ALV van 20 maart 2019
Jaarverslag Historische Vereniging Zutphen 2019
Financiële verantwoording 2019 – begroting 2020
Beleidsprogramma 2020-2023

1.

Uitnodiging en Agenda voor de ALV 15 oktober 2020

Zutphen, 26 februari 2020
Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen.
Graag nodigen wij u uit voor de 38e jaarvergadering op
Donderdag 15 oktober 2020 in de Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen.
Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
01.
02.
03.

04.

05.
06.

07.

08.
09.

10.
11.

Opening en mededelingen
Vaststelling van de agenda
Verslag van de 37e jaarvergadering gehouden op 20 maart 2019 (bijlage)
03.1
Bespreken
03.2
Vaststellen
Het jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2019 (bijlage)
04.1
Bespreken verslag bestuur en werkgroepen
04.2
Het financieel verslag over 2019
04.4
Het verslag van de kascommissie
04.5
Vaststellen van het jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2019
Benoemen leden kascommissie
Begroting 2020 (bijlage)
06.1
Toelichting op de begroting door de penningmeester
06.2
Contributie 2020/2021
Bestuursverkiezing
07.1
Rein Rutten heeft besloten om tussentijds af te treden.
Het bestuur stelt voor om in zijn plaats Henk Sieben tot penningmeester te benoemen.
Uitreiken Waarderingsprijs
Recente Plannen / ontwikkelingen
09.1
Toelichten en vaststellen Beleidsplan 2020-2023
09.2
Betrekken leden bij activiteiten van de vereniging
09.3
Instellen Werkgroep Jubileum HVZ 2021
Rondvraag
Sluiting
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2.

Conceptverslag 37e jaarvergadering van de Historische Vereniging Zutphen 20 maart 2019

Locatie: De Wijngaard, Kon. Wilhelminalaan in Zutphen. Aanvang 20.00 uur
Aanwezig: 48 leden, incl. alle bestuursleden
Afwezig met bericht van verhindering: mevr. Jager-van der Wal, dhr. Hebing en mevr. Jongejans

1.

Opening en Mededelingen

De voorzitter, Adriaan van Oosten, opent de 37e jaarvergadering en heet iedereen welkom. Speciaal de leden
van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen (WBHZ), die hij feliciteert met hun 25 jarig jubileum. Alle leden van
het bestuur worden voorgesteld.
2.

Vaststellen agenda

Deze wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Na afloop van de vergadering verzorgen, na een korte pauze,
enkele leden van de WHBZ een paar korte lezingen. Op 16 april 2019 vindt nog een extra jubileumavond plaats
in ’t Nut in Warnsveld met lezingen door andere leden van de WBHZ.
3.

Verslag van de 36e jaarvergadering d.d. 14 maart 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de opsteller Bert Gravesteijn. Hij heeft dit verslag in
zijn hoedanigheid van 2e secretaris van het vorige bestuur verzorgd.
4.

Jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2018

4.1 Bespreking verslag bestuur en werkgroepen.
Verenigingsactiviteiten: De heer Reijers vraagt of de HVZ al deel uit maakt van het Erfgoed Portaal dat onlangs
tot stand is gekomen. Eric van Schie legt uit dat dit Erfgoed Portaal een initiatief is van 4 gemeentelijke
instellingen te weten: de musea, het regionaal archief, afdeling archeologie en -bouwhistorie. Onze werkgroep
bouwhistorie is daar bij betrokken. Opname in het Portaal heeft nog wel wat technische voeten in de aarde.
Daar wordt hard aan gewerkt. Duidelijk moet zijn, dat de gegevens identificeerbaar zijn als zijnde ingebracht
door de Historische Vereniging.
Redactie Tijdschrift: Het spijt het bestuur dat Jessie Jongejans, hoofdredacteur van het tijdschrift, in december
vrij onverwachts afscheid heeft genomen van de redactie. Zij heeft jarenlang op bijzonder goede wijze het
hoofdredacteurschap vervuld. Het bestuur heeft haar daarvoor hartelijk dankgezegd.
De redactie heeft, in nauwe samenspraak met het bestuur, gezocht naar invulling van de vacante functie. Het
doet dan ook deugd dat inmiddels unaniem Martha Louwes is aangesteld als nieuwe hoofdredacteur van het
Tijdschrift. Adriaan van Oosten stelt Martha Louwes – onder applaus - aan de aanwezigen voor.
De heer Senkeldam merkt op dat hij het jammer vindt dat het formaat van het tijdschrift is gewijzigd; dit
temeer daar dat alleen het lettertype is vergroot en de inhoud kwantitatief hetzelfde is gebleven. Redenen
voor het vernieuwen van het formaat zijn dat het beeldmateriaal meer ruimte moest krijgen om beter uit te
komen en dat ook een groter lettertype aantrekkelijker is om te lezen. Ook de kwaliteit van de
verschijningsvorm is hierdoor verbeterd.
Mevrouw Meyboom vindt het jammer dat de bronvermelding na een artikel soms veel ruimte vraagt en vraagt
of dit anders kan. Reacties van de aanwezigen en het bestuur geven aan dat hier verschillend over wordt
gedacht. De aard van de artikelen in ons Tijdschrift maakt het vermelden van bronnen nodig.
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Het jaarverslag wordt onder applaus vastgesteld.
4.2 Het financieel verslag over 2018
De penningmeester, Rein Rutten, legt uit hoe het financieel overzicht tot stand is gekomen. Hij is tevreden over
het jaar 2018; dat komt mede door een eenmalige donatie bestemd voor het maken van een boek. De HVZ
heeft een voldoende reservepositie van zo’n € 45.000.
4.3 Het verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren la Rose en Van de Berg, hebben een positief oordeel over het
financieel overzicht en resultaat. Zij menen dat de administratie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid,
en stellen voor decharge te verlenen. Onder applaus wordt dit vastgesteld.
4.4 Vaststelling jaarverslag over 2018
Het jaarverslag wordt onder dank aan de penningmeester goed gekeurd en vastgesteld.
5.

Benoeming leden kascommissie

Aan de vergadering wordt gevraagd wie, naast de heer la Rose, in 2020 zitting wil nemen in de kascommissie.
De heer de Nooijer biedt zich hiervoor aan, en wordt benoemd.
6.

Begroting 2019

6.1. Toelichting op de begroting
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2019. Hij merkt op bij het opstellen dezelfde
begrotingssystematiek te hebben gevolgd als in andere jaren. Er is een extra uitgavepost opgenomen vanwege
het 25 jarig jubileum van de WBHZ. Verder zijn er geen grote uitschieters; er is conservatief begroot. Ook nu
wordt weer een positieve exploitatie verwacht.
6.2. Contributie 2020
Omdat begroting 2019 een positief resultaat laat zien, wordt de contributie voor 2020 niet verhoogd.
7.

Bestuursverkiezing

De heren Rutten en van Schie zijn aftredend, en daarna direct herkiesbaar voor een volgend termijn. Het
bestuur stelt voor beide heren te herkiezen. Met applaus worden zij voor een volgende periode benoemd.
8.

Recente plannen / ontwikkelingen

8.1.Beleidsplan 2019-2023
Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van een beleidsplan 2019-2023. Waarom is de HVZ er, is wat we doen
nog steeds juist, welke nieuwe ontwikkelingen zijn te voorzien en wat valt er voor ons nog meer te doen? Een
van de thema’s is hoe kunnen we de HVZ zichtbaarder maken. Zodra het beleidsplan wat verder vorm krijgt,
komt het naar de leden toe.
De heer Senkeldam noemt in dit verband het interesseren van de jeugd als speerpunt van beleid. Het bestuur
herkent dit punt. Eric van Schie benoemt de bestaande modules via de Muzehof en het Torenproject. Michel
Groothedde vult daarop aan, dat er bv via de inzet van Archeologie ook een grote groep jongeren in de historie
van de stad geïnteresseerd is. Hij noemt dit een “parallelle” wereld naast het traject van de scholen en de HVZ.
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8.2 Betrekken leden bij de activiteiten van de vereniging.
Het bestuur moedigt de leden aan voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Adriaan van Oosten geeft aan dat
ieder initiatief welkom is; aanmelden bij het bestuur! Uit Arnhem is een initiatief afkomstig om de Vier
Gelderse Kwartieren nieuw leven in te blazen. Het bestuur is daarom op zoek naar mensen die hier in zijn
geïnteresseerd, b.v. vanuit degenen die de cursus Gelrekunde volgen. De heer Haantjes heeft belangstelling om
hiermee aan het wek te gaan.
2020 is het herdenkingsjaar van 75 jaar bevrijding. De HVZ gaat hierop natuurlijk op verschillende manieren
aandacht aan besteden. Op het programma staan o.a. lezingen en misschien zelfs een boekje.
8.3 Digitaliseren film de Hoven.
Nadat door de dames Meijboom en Willemsen een tas met oude films verkregen is van de familie Van Laar,
films van voor, tijdens en na de oorlog over de Hoven, zijn deze door het Provinciaal Archief gedigitaliseerd. De
première van de film is op 26 maart 2019 om 16.00 uur in de kantine van de voetbalvereniging De Hoven.
9.

Uitreiking Waarderingsprijs 2018

Aan Bert Gravesteijn wordt onder groot applaus voor zijn grote inzet voor de vereniging de Waarderingsprijs
uitgereikt.
Adriaan van Oosten verwoordt deze toekenning als volgt.
Als criterium voor het toekennen van deze prijs noemt ons Huishoudelijk Reglement het volgende: “Aan
personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om het culturele erfgoed van
Zutphen en Warnsveld te promoten, kan een Waarderingsprijs worden toegekend.”
Bert heeft jarenlang de werkgroep Lezingen en Excursies getrokken, met grote zorg voor een goed programma
en veel oog voor de details van de organisatie. Diezelfde zorg heeft hij ook besteed aan het boek “Zutphen de
Mars, 125 jaar wonen en werken tussen water en spoor”, dat in 2012 door onze vereniging werd uitgegeven,
en waarvan Bert de eindredacteur was. Hij is bovendien acht jaar bestuurslid geweest. In die laatste functie
heeft hij o.a. het Huishoudelijk Reglement van de vereniging up to date gebracht.
Zijn inzet wordt des te meer gewaardeerd, omdat hij als persoon niet alleen uiterste zorg aan de vereniging
besteedt, maar daarenboven dat ook nog eens op een zeer aimabele wijze weet te doen.
Dat alles bij elkaar maakt dat het bestuur van mening is dat onze vereniging aan hem zoveel te danken heeft,
dat de Waarderingsprijs 2019 meer dan verdiend is!
10 Rondvraag.
Mevrouw v.d. Haring, lid van de werkgroep Lezingen & Excursies, laat op niet mis te verstane wijze weten, dat
zij de vermelding/bekendmaking van m.n. lezingen en excursies ver beneden de maat vindt. Adriaan van
Oosten geeft aan dat het bestuur deze klacht serieus gaat bekijken.
Mevrouw Kooij-v.d.Leur wijst er op dat op de website een aantal artikelen nogal door elkaar lijken te lopen.
Adriaan van Oosten zal ook deze opmerking ter harte nemen en er wat mee doen.
De heer Henk Mulder vraagt naar mogelijkheden om de toren van de Martinuskerk in Warnsveld te verlichten.
Hoe aardig zou het zijn om ook dit oudste bouwwerk in de gemeente te verlichten? Het bestuur neemt deze
vraag mee in een volgende bestuursvergadering.
11. Sluiting
Onder dank voor de oplettendheid van de leden sluit de voorzitter om 21.00 uur deze algemene
ledenvergadering en nodigt iedereen uit voor een kop koffie/thee.
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Actielijst bij het verslag van de 37e ALV op 20 maart 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voortgaan met de integratie in het Erfgoed Portaal Zutphen.
Het in ontwikkeling zijnde Beleidsplan 2019–2023 in concept voorleggen aan de leden.
In het Beleidsplan richtinggevend ingaan op het betrekken van jeugd bij de historie van de stad.
Mogelijkheden bekijken om de leden meer bij de activiteiten van de vereniging te betrekken.
Het nieuwe project “de 4 Kwartieren” voorzien van personele bezetting en er vervolgens mee aan de
slag gaan.
In het herdenkingsjaar 2020, enkele speciale evenementen ontwikkelen.
Het proces van bekendmaken van activiteiten nader bezien.
Bekijken in hoeverre het kansrijk is om een project “verlichten Martinuskerk Warnsveld” te starten.

3.

Jaarverslag Historische Vereniging Zutphen 2019
PARAGRAAF 1 – BESTUUR

Samenstelling
Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen bestond eind 2019 uit de volgende leden:
Adriaan van Oosten (voorzitter), Dick van Dijk (secretaris), Rein Rutten (penningmeester), Bini Jansen (2e
secretaris), Ineke Hissink-Kapper (vz. werkgroep Lezingen en Excursies), Henri Blankhart (logistieke organisatie)
en Eric van Schie (PR en ICT). Voorzitter, secretaris en penningmeester vormden het Dagelijks Bestuur.
Het bestuur heeft in 2019 twaalf maal vergaderd, en de regelmatige contacten met de verschillende
werkgroepen en de redactie van ‘Zutphen’ ook dit jaar voortgezet. In het laatste kwartaal 2019 woonde Henk
Sieben als beoogd nieuwe penningmeester de vergaderingen van het bestuur bij.
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Zittingstermijn bestuursleden Historische Vereniging Zutphen

Henri Blankhart
Dick van Dijk(secr)
(vanaf maart 2018)
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Verenigingsactiviteiten
Net als in voorgaande jaren hebben ook in 2019 veel leden onze vereniging samen met het bestuur enthousiast
gewerkt om de geschiedenis van de stad en haar omstreken nader te bestuderen en nog meer bekendheid te
geven bij de vele belangstellenden binnen en buiten de vereniging. Zo waren er in 2019 maar liefst drie boeken
van leden van onze vereniging in voorbereiding, die in 2020 zullen verschijnen
Voor de activiteiten van de werkgroepen Lezingen en Excursies, Bouwhistorie, Joods Zutphen en Zutphen op de
Kaart en de redactie van het tijdschrift ‘Zutphen’ verwijzen wij u graag naar hun afzonderlijke verslagen
hieronder. Een nieuwe werkgroep, de Vier Kwartieren, heeft belangstelling voor het Kwartier van Zutphen,
zoals zich dat in de loop der eeuwen heeft gemanifesteerd. Dit onderzoek verkeert nog in de verkennende fase.
In de Jaarvergadering op 20 maart 2019 werd aan Bert Gravesteijn de Waarderingsprijs uitgereikt, niet alleen
vanwege zijn talrijke en gevarieerde bijdragen aan het leven van de vereniging, maar “zijn inzet wordt des te
meer gewaardeerd, omdat hij als persoon niet alleen uiterste zorg aan de vereniging besteedt, maar
daarenboven dat ook nog eens op een zeer aimabele wijze weet te doen” (citaat uit het verslag van de
jaarvergadering dat u elders in de stukken vindt).
Het bestuur is erin geslaagd een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2023 te ontwikkelen dat in de ALV in
2020 aan de leden wordt voorgelegd ter besluitvorming.
Een veel tijd en aandacht van het bestuur vereisende activiteit was het, samen met de firma JUMBO,
voorbereiden en verzorgen van 'Zutphen, een verzamelalbum’, een album met tekst en ruim 300 in te plakken
afbeeldingen. (zie verder onder “Externe activiteiten”). Het boek beoogt een beeld te geven van de rijke
geschiedenis en cultuur van Zutphen en Warnsveld.
Het bestuur realiseert zich terdege dat de HVZ op 23 november 2021 haar 40-jarig bestaan zal vieren, en is
begonnen met de gedachtevorming daarover, natuurlijk in de stellige verwachting dat ook andere leden deel
zullen willen nemen aan de voorbereidingen.
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Externe activiteiten
De voorzitter bezocht de vergaderingen van het Cultuur-historisch Platform Zutphen (CHPZ) en de Coöperatie
Gelders Erfgoed. Het CHPZ is een platform waar de verschillende Zutphense organisaties die zich bezighouden
met cultuurhistorie elkaar ontmoeten. Door persoonlijke omstandigheden heeft het CHPZ in 2019 slecht één
maal vergaderd. Gelders Erfgoed brengt collega-organisaties uit heel Gelderland twee maal per jaar bij elkaar.
De HVZ is met Eric van Schie en Bini Jansen ook betrokken bij het educatieve programma Reizen in de Tijd. In
Zutphen wordt Reizen in de Tijd gecoördineerd door de Muzehof. Het is een samenwerkingsproject van
meerdere partijen onder leiding van Erfgoed Gelderland. Door de schooljaren heen maken leerlingen een reis
door de tijd. Dit doen ze door lessen in erfgoedonderwijs te volgen. De lessen worden in Zutphen voorbereid
door deelnemers van verschillende organisatie o.a. het Museum, Erfgoed Zutphen, de Historische Vereniging
Zutphen en de stadgidsen.
De HVZ neemt deel aan de voorbereiding aan twee thema’s, te weten ‘de 19e eeuw’ voor groep 7 en ‘WO2’
voor groep 8. Groep 7 gaat in het museum verschillende kaarten en plattegronden onderzoeken en gaan dan
met een torengids mee om op de toren van de Walburgiskerk te kijken hoe de omgeving in de loop der jaren is
veranderd. Groep 8 maakt via een korte stadswandeling kennis met de gevolgen van het bombardement op 14
oktober 1944. Wat doet dat als je dat als kind meemaakt.
Twee bestuursleden, Ineke Hissink-Kapper en Eric van Schie, hebben ook dit jaar weer een belangrijke rol
gespeeld bij de voorbereiding van de jaarlijkse Open Monumentendagen, die dit jaar georganiseerd waren op
14 en 15 september, en ook voor onze verenging weer bijzonder succesvol zijn verlopen.
De HVZ werd eind mei benaderd door de Jumbo supermarkten in Zutphen met de vraag om mee te doen met
het ontwikkelen van een plaatjes verzamelboek over Zutphen. In diverse plaatsen in onze omgeving werd dat al
gedaan en vrijwilligers van de HVZ hebben deze kans aangegrepen om een mooi album samen te stellen over
de geschiedenis van Zutphen. Van de prehistorie tot de ontwikkelingen aan de Noorderhaven. Het boek is in
Zutphen met veel enthousiasme ontvangen en de verschillende ruilmiddagen zijn door honderden mensen
bezocht. Niet alleen de verzamelaars maar ook de makers en de HVZ hebben hier aan veel plezier beleefd. Het
is goed om de geschiedenis van onze stad op deze toegankelijke manier onder de aandacht van zoveel
bewoners te brengen. Al met al was de actie een groot succes, ook al werd de doelgroep “basisscholieren”die
we op het oog hadden, minder bereikt dan hun ouders en grootouders!

In 2019 organiseerden de Vrienden van de Walburgiskerk voor de tweede keer het ‘kerstbomenfestival’. Via
een zelf versierde kerstboom konden verenigingen meedoen en zo hun organisatie promoten. De HVZ was één
van die verenigingen die aan dit festival, waar enorm veel bezoekers op af zijn gekomen, hebben mee gedaan.
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PR & Publiciteit
Vaste publiciteitsmomenten voor de verenging zijn Open Monumentendagen en de burendag in de Hoven. Hier
waren wij met een stand aanwezig in september. Tijdens deze dagen hebben wij, naast het verstrekken van
informatie over onze vereniging, ook weer boeken en ansichtkaarten verkocht.
Via de Facebookgroep MooiBaak zijn we een samenwerking aangegaan en zijn we aanwezig geweest bij een
expositie over de tram van Zutphen naar Emmerik. Twee succesvolle dagen!
Voor de lezingen en overige activiteiten is de publiciteit opgepakt door de werkgroep Lezingen en Excursies. De
werkgroep heeft contact met de sprekers waardoor het aanleveren van een stukje voor de PR beter kan
worden gecoördineerd. Dit resulteert direct in een beter contact met de lokale pers. Aankondigingen van
activiteiten verschijnen weer regelmatig in de pers!

De website
De website wordt goed gevonden en kan zich verheugen op een toenemend aantal bezoeken. Vooral de
agenda wordt zeer op prijs gesteld en als een duidelijke bron voor activiteiten gezien. De website is ook goed te
benaderen op tablets en smartphones.

Aantal bezoeken
Aantal unieke bezoekers
Aantal bekeken pagina’s
Gemiddeld aantal bekeken pagina’s
Tijdsduur bezoek site
Percentage nieuwe bezoekers
Afkomstig uit buitenland
Mobiel

2017
6.027
3776
21.287
3,53
2,37 min.
15%
12%
21%

2018
6421
4422
19.268
3,11
2,01 min.
13,2%
18%
15%

2019
6670
5750
23.849
2,94
2,02 min
18,8%
24%
18%

De verantwoording van de website ligt bij 1 persoon. Komend jaar wordt deze verdeeld over meerdere
bestuursleden.
Verzoeken voor bijvoorbeeld informatie, nieuw lidmaatschap of de aanschaf van boeken of tijdschriften lopen
meestal uitstekend via de website. Toch ervaren “bezoekers” soms problemen; die proberen we daarna zsm op
te lossen.
Facebook / Twitter Facebook / Twitter
Naast de website heeft de vereniging een Twitter-account met 732 volgers eind 2019 en een Facebookaccount
met 1400 volgers eind 2019. Vooral de aankondigingen in samenwerking met de Jumbo over het
verzamelalbum hebben afgelopen jaar veel publiciteit opgeleverd. Sommige berichten werden door meer dan
2500 mensen gelezen en veelvuldig gedeeld.
Wij plaatsen regelmatig een historische foto’s op de Facebookpagina van de vereniging maar ook andere
informatie aangaande de historie van Zutphen e.o. In 2019 hebben we dit op een dagelijkse basis gedaan.
Bovendien blijkt vooral Facebook een uitstekend middel om onze activiteiten te promoten. Regelmatig worden
onze berichten worden overgenomen en ook door leden en niet-leden gelezen. Hierdoor krijgen we uiteraard
ook steeds meer bekendheid.
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PARAGRAAF 2 – ONTWIKKELING LEDENBESTAND

Leden
543

Adverteerders

Relaties

1-1-2009

Ereleden
2

12

20

577

1-1-2010

2

566

12

21

624

1-1-2011

2

614

12

22

650

1-1-2012

2

610

11

23

646

1-1-2013

2

631

10

23

666

1-1-2014

2

640

9

23

674

1-1-2015

2

645

8

23

678

1-1-2016

2

667

7

23

699

1-12017

2

707

12

22

743

1-1-2018

2

718

13

20

753

1-1-2019

2

736

13

20

771

1-1-2020

2

779

12

20

813

PARAGRAAF 3 – JAARVERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN

3.1. Werkgroep boek “Joods Zutphen” (namens de werkgroep Peter Kooij)
De werkgroep heeft in 2019 jammer genoeg het aantal leden zien afnemen. Dat gebeurde mede onder de
druk van de deadline voor het inleveren van de manuscripten van de verschillende
hoofdstukken/onderwerpen. Er is daarbij wel informatie aangedragen en / of overgedragen. Er zijn twee
schrijvende leden overgebleven: Renée Koot en Peter Kooij. Het werk komt nu (toch) in de afrondende
fase. De planning is dat in januari 2020 het manuscript is afgerond, waarna het uitgeven van het boek in
gang gezet kan worden. Over het feestelijke presentatiemoment in 2020 wordt nagedacht.
3.2. Werkgroep “Geschiedenis van de Hoven”
Dit project zou op verzoek van (en op kosten van) de Gemeente worden uitgevoerd door een tijdelijke
werkgroep, met Ap Lammers namens de HVZ als trekker. Doel van het project was om samen met diverse
in en bij de Hoven betrokken partijen een activiteit te organiseren waarbij oude en nieuwe bewoners
elkaar treffen, in beeld te brengen hoe de inwoners vroeger en nu naar hun wijk kijken, en een visie te
ontwikkelen op de toekomst qua saamhorigheid en sfeer in de wijk.
Dit was de oorspronkelijke opzet van het project om de geschiedenis van de Hoven te gaan beschrijven. In
2018 zijn er verschillende verhalen van bewoners vastgelegd met als doel het uitbrengen van een boek.
Helaas bleek dat een dergelijke uitgave niet haalbaar was. Eind 2018 is er gekozen voor het in plaats
daarvan uitgeven van een glossy door de redactie van Zutphense Pracht met als titel Heufse Pracht. De
opgetekende verhalen krijgen hier een prominente plek in maar er wordt ook gewerkt aan een overzicht
van de geschiedenis van de Hoven. Ook naar de toekomst wordt gekeken met een artikel over de aanleg
van de rondweg en de herinrichting van de huidige wegen.
Inmiddels is de Heufse Pracht verschenen en met veel enthousiasme ontvangen.
3.3. Werkgroep Zutphen op de Kaart (namens de werkgroep Eric van Schie)
In 2019 is verder gewerkt aan het op de kaart zetten van een groot aantal historische objecten. Via
zogenaamde Points of Interest worden objecten beschreven waarbij de geschiedenis van het object een
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belangrijke plek krijgt. Foto’s, film en interessante gebeurtenissen en familiegeschiedenissen worden met
een klik op het pand zichtbaar.
De vrijwilligers leveren in eigen tempo informatie, foto’s en filmpjes aan die door de eindredactie op de
website wordt geplaatst. We naderen de 250 beschrijvingen.
Alle foto’s die beschikbaar gesteld zijn door Alexander Hettema zijn geplaats bij Underground in Zutphen.
Er is een begin gemaakt met het beschrijven van de panden met namen en met de straatnamen.
Er zijn ansichtkaarten gemaakt om het project meer bekendheid te geven. Dit blijkt een mooi middel om
meer bezoekers te genereren.

3.4. Werkgroep Bouwhistorie Zutphen (namens de werkgroep Bennie Harberts)
Vergaderingen
In 2019 vergaderde de werkgroep 11 maal, iedere maand met uitzondering van de maand augustus. In de
maanden mei en november hebben de voorzitter en de secretaris vergaderd met het bestuur van de
Historische Vereniging Zutphen.
Bijzondere gebeurtenissen
Het jaar 2019 stond in het teken van het 25-jarig bestaan van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen. Dit
hebben we op drie manieren willen vieren door “iets te schenken” aan de:
- Zutphense gemeenschap: het laten restaureren en het zo mogelijk herplaatsen van het deelzuiltje in de
toren van de 11e-eeuwse Martinuskerk te Warnsveld.
- Historische Vereniging Zutphen: een inleiding en twee lezingen op de algemene ledenvergadering op 20
maart 2019 en tevens nog een HVZ-vervolgavond op 16 april 2019 met daarin vier lezingen, deze allen
uitgevoerd door leden van de WBHZ.
- Werkgroep Bouwhistorie Zutphen: een reünie voor oud-leden van de werkgroep, welke plaatsvond op 21
september 2019.
Bijzonder was ook dat Constant Willems ons in iedere vergadering op de hoogte bracht van de vorderingen
aan zijn “Maquette Zutphen anno 1485”. Ieder keer nam Constant een gereed gekomen deel mee en kon
daar, in combinatie met Michel Groothedde en Jeroen Krijnen prachtig over vertellen.
Op 21 september 2019 ontving Constant Willems een koninklijke onderscheiding.
Bezoek aan en onderzoek van panden
In januari 2019 is het verslag van de inventarisatie van Waterstraat 12-14 gereed gekomen. Het verslag is
gearchiveerd en aan de bewoners van het pand afgegeven.
Op 26 januari 2019 heeft, in verband met de restauratie en het mogelijk terugplaatsen van het deelzuiltje
in de toren van de Martinuskerk te Warnsveld, een eerste inventarisatie plaatsgevonden.
Op 11 mei 2019 was er een inventarisatie van het pand Groenmarkt 34 (Café Camelot). Het verslag
inclusief de tijdlijn zijn in oktober 2019 gereed gekomen. Dit verslag is gearchiveerd en aan de eigenaar van
het pand afgegeven.
Op 20 september 2019 was er een inventarisatie van het pand Kerkhof 12. Het verslag wordt nog afgerond.
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Op 19 oktober 2019 was er een inventarisatie van het pand Oudewand 13, hiervan is het verslag eind
november afgerond en aan de huidige bewoners overhandigd. De bij het verslag behorende tijdlijn is
eveneens afgerond en wordt medio januari 2020 aan de bewoners overhandigd.
Interne deskundigheidsbevordering
Aan dit onderdeel is als gevolg van de vele extra activiteiten rond het jubileum het afgelopen jaar weinig
aandacht besteed.
Externe betrekkingen
Tijdens het Open Monumentenweekend op 15 september 2019 hebben enkele leden van de Werkgroep in
totaal 6 pandbezoeken begeleid.
Mutaties in het ledenbestand
In de vergadering van 4 juni 2019 heeft de voorzitter Hans La Rose aangegeven in het najaar van 2019 te
willen stoppen als voorzitter en als lid van de werkgroep. In de vergadering van 5 november 2019 hebben
we afscheid genomen van deze uitstekende voorzitter en heeft Toon Giele de voorzittershamer
overgenomen.
Na bijna 14 jaar lid te zijn geweest van de werkgroep heeft Jos Oegema in de vergadering van 3 september
2019 afscheid genomen.
Leden van de werkgroep
Vanaf december 2019 bestaat de werkgroep uit:
Hans Geerken, Toon Giele (voorzitter), Michel Groothedde (vicevoorzitter), Bennie Harberts, Pieter van
Hilten, Ellen Hooijschuur, Hennie Jansen, Gosse Koolstra, Johans Kreek, Dineke van Krimpen, Sietze Wierda
(secretaris) en Constant Willems. Jeroen Krijnen (gemeentelijk bouwhistoricus) neemt als adviseur deel
aan de vergaderingen.

3.5. Werkgroep Lezingen en Excursies (namens de werkgroep Ineke Hissink-Kapper)
In 2019 bestond de werkgroep uit de volgende personen: Martine van Trommel, Hester van Wensveen
(secretaris), Mary van der Haring (coördinator excursies), Maud Arkesteijn en Ineke Hissink-Kapper
(voorzitter).
Er is in 2019 een afwisselend programma lezingen en excursies aan de leden van de Historische Vereniging
Zutphen aangeboden.
Het nieuwe jaar begon op 15 januari 2019 met een lezing over Missionaris Ludger door de heer D. Otten.
Enigszins teleurstellend was dat de heer Otten in zijn verhaal weinig aandacht schonk aan de betekenis van
Ludger voor onze omgeving. Deze avond in ’t Nut werd bezocht door 37 leden en 27 niet-leden.
Op 11 februari 2019 was er in ’t Warnshuus een lezing over de geschiedenis van de Zutphense Courant
door de heer R. Krabben. Hoewel er deze avond in Zutphen en Warnsveld meerdere activiteiten waren,
waren wij toch blij met een opkomst van 35 personen; 29 leden en 6 niet-leden.
Op 16 april 2019 was er de avond van het 25 jarig jubileum Werkgroep Bouwhistorie in ’t Nut te
Warnsveld.
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Vanuit de werkgroep waren er deze avond meerdere sprekers: Restauratiestukadoor Hans Geerken:
Historisch stucwerk;Stadsarcheoloog Michel Groothedde: De oudste gevels in Zutphen;Gemeentelijk
bouwhistoricus Jeroen Krijnen: Historische kapconstructies en Bouwkundige en maquettebouwer Constant
Willems: Historische kelders in Zutphen. Het was een fijne jubileumavond die in totaal door 50 personen
werd bezocht; 44 leden en 6 niet-leden.
Op 18 mei 2019 was er een excursie naar de St. Jan/Nieuwstadskerk en konden wij met een maximale
groep van 16 personen de toren van de St. Jan beklimmen en genieten van het prachtige uitzicht over
Zutphen. Begeleiding vanuit de werkgroep restauratie St. Jan onder leiding van de heer B. van Dijk.
De heer Jan Kreijenbroek hield op 10 mei 2019 voor een volle zaal in St. Elisabeth een indrukwekkende
lezing over de inval van de Duitsers op 10 mei 1940; het begin van 5 jaar bezetting. 52 eigen leden en 25
niet-leden bezochten de avond.
Oktober 1944 was een verschrikkelijke maand voor stad Zutphen. Op 11 oktober 1944 stierf burgemeester
Dijckmeester in een Duits concentratiekamp en op 14 oktober 1944 werd de stad per ongeluk getroffen
door een bombardement. Op 14 oktober 2019, precies 75 jaar later waren er daarom een drietal lezingen
in de Burgerzaal: bombardement 14 oktober door heer Jan Kreijenbroek, Openbaar bestuur tijdens WO2
door Quint Engelage en een lezing over het leven en werk van burgemeester Johannes Dijckmeester door
Ineke Hissink-Kapper. Het was een indrukwekkende, emotionele avond met oorlogsgetuigen en
nabestaanden, waaronder nabestaanden van de burgemeester. Als aanleiding en eerbetoon ook aan
burgemeester Johannes Dijckmeester is er in december 2019 de burgemeestersgalerij Zutphen-Warnsveld
geopend in het Stadhuis van Zutphen. Meer dan 200 mensen bezochten deze avond; waaronder 45 nietleden van de HVZ.
De dames Gerrie Willemsen en Gerrie Meijboom verzorgden op 28 oktober 2019 een lezing over gebied
De Mars in de jaren 1850-1950. De lezing was in Bibliotheek Zutphen en we3rd door 90 leden en 45 nietleden bezocht.
Henk Mulder verzorgde net als vorig jaar op 2 november 2019 een excursie rondom instelling GG-Net
(voorheen Groot-Graffel). Het maximum aantal personen hiervoor (15) namen deel aan de excursie.
Vanwege ziekte werd een andere lezing in november geannuleerd, maar gelukkig vonden wij op 15
november 2019 Jan Krijenbroek bereid voor de 3e maal dit jaar een lezing te houden omtrent de
gebeurtenissen in Zutphen tijdens WO2. Deze avond in ’t Nut te Warnsveld werd door 21 leden en 20 nietleden bezocht.
We mogen terugkijken op een zeer goed bezocht excursie en lezingen jaar 2019. Verheugend is vele nietleden te verwelkomen, waarvan vele inmiddels lid zijn geworden van onze Historische Vereniging Zutphen!

3.6. Verdiepingsmodules 2018
De HVZ heeft in 2019 drie verschillende verdiepingsmodules georganiseerd.
De modules gaan inhoudelijk dieper in op de materie dan een lezing. Het maximaal aantal deelnemers is
20. Zij krijgen vooraf een hand-out om de “les” goed te kunnen volgen.
Op 12 maart gaf Jeroen Krijnen een interessante lezing op de architectuur en diverse bouwstijlen in
Zutphen.
Op 28 mei verzorgde Michel Groothedde in het Warnshuus de module “Warnsveldkunde” over het
ontstaan van het dorp Warnsveld.
Davy Kastelein gaf op 9 november een lezing over de vele facetten van het team archeologie.
Alle verdiepingsmodules zijn goed bezocht, en de deelnemers waren ook deze keren weer enthousiast.
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3.7. Werkgroep Open Monumentendagen 2018 (Ineke Hissink-Kapper , voorzitter Stichting Comité Open
Monumentendag Zutphen)
De Open Monumentendagen 2019 werden gehouden in het weekend van 14 en 15 september 2019. Op
vrijdagavond voorafgaand werd spectaculair geopend in de Warkense Molen, die die avond in Moulin
Rouge was veranderd. Er was een lezing, dans, zang en vertoning van de film “Het leven is vurrukkulluk”
rondom het jaarthema OMD 2019 “Plekken van Plezier” .
Vele duizenden deelnemers en bezoekers bezochten vervolgens het zonnige Open Monumentenweekend.
De historische Overtuin te Warnsveld werd door de gemeente Zutphen i.s.m. Stichting Comité Open
Monumentendag Zutphen uitgeroepen tot Monument van het Jaar en bij de lancering daarvan op zaterdag
14 september kwamen velen speciaal daarvoor naar Dorp Warnsveld. Binnen Zutphen, Warnsveld en de
Hoven waren ook dit jaar een flink aantal monumenten te bezichtigen, waaronder ook particulier bezit.
Op zondag was er dit jaar tijdens Open Monumentendag het Festival Ambacht 21 voor de jeugd en een
prachtige Opera de Toverfluitrap bij de Berkel ruïne. Beide prachtige aanvullingen op Open
Monumentendag.
De stichting bedankt graag alle monumentenbezitters, vrijwilligers, zang, dans en acteermedewerkers
waardoor zoveel bezoekers dit weekend wederom de kans kregen te kunnen genieten van al onze
prachtige monumenten binnen de gemeente Zutphen!

3.8. Jaarverslag Redactie Tijdschrift Zutphen (namens de redactie Martha Louwes)

In 2019 is het Tijdschrift overgegaan naar een groter formaat. Dit is zeer positief ontvangen: de foto’s
komen beter tot hun recht en ook de tekst is leesbaarder geworden. Er kwam zelfs een vraag of Zutphen
er een nieuw blad bij had.
Eind 2018 heeft Jessie Jongejans afscheid genomen als hoofdredacteur van het blad. Zij is in het voorjaar
van 2019 opgevolgd door Martha Louwes, waarmee de redactie weer compleet is.
De redactie heeft ook dit jaar met veel plezier gewerkt aan de artikelen in het Tijdschrift. Gelukkig zijn er
nog steeds schrijvers die kopij inzenden van goede kwaliteit. Die wordt dan samen met een redacteur
bewerkt tot een interessant artikel.
Zo waren er verschillende artikelen over de Walburgkerk: over de 18e-eeuwse reparaties aan dak en toren,
over H.W. Kiezebrink koster van de kerk en over het ‘vrouwtje’ in de Librije. Oorlogshandelingen zijn ook
altijd een bron voor verhalen: ‘Zutphense mannen in dienst van Napoleon’ was een interessant artikel en
ook de paspoortfoto’s van Zutphense Joden die het RAZ online heeft gezet was een artikel waard. Uit de
80-jarige oorlog het verhaal over vijf ellendige jaren in Zutphen 1572-1577. En een artikel over Willem
Gervedink (1779-1835) Bataafs, Hollands, Frans èn Nederlands soldaat.
En verder artikelen over een vergeten perenboom in Leesten-Oost, de boekbinderij Wöhrmann in de
Waterstraat, hooibergen in Zutphen, een grafzerkfragment uit de Martinuskerk, Jan Toorop en de
Nederlanden van 1845 en ‘Bijzonderheden over Thorbecke’.
Er zijn weer acht ‘Wie was toch…’ aan de serie toegevoegd waarmee het totaal op 61 stuks komt. In 2019
schreven we over Mientje van der Worp, Margo Antink, Vincent Caspoel, Aegidius W. Timmerman, Wynolt
van der Maesen, Henri Isaak Swaving, Willem Hendrik van Hasselt en Samuel Pitiscus.
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De rubriek ’50 jaar geleden’ is voor oudere lezers vaak een feest van herkenning. En voor jongere lezers is
het ook herkenning maar dan zoiets als: ‘dit is van alle tijden’.
In de rubriek signaleringen maken we melding van interessante nieuwe publicaties over de historie in
relatie tot Zutphen.
Voor de illustraties wordt dankbaar en gratis gebruik gemaakt van de beeldcollecties van het Stedelijk
Museum Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen. Enkele malen moest de redactie – tegen betaling –
beeldmateriaal van elders betrekken.
De redactie is vier keer bijeen geweest ter voorbereiding van een nieuw nummer en daarnaast een keer
voor een evaluatievergadering. Met het Dagelijks Bestuur van HVZ is twee keer overlegd.

3.9. Bezorging tijdschrift “Zutphen” (door H.A.Blankhart)
Het bestuur is de bezorgers van ons Tijdschrift dankbaar voor hun inzet. Het corps van bezorgers bestaat
uit ca twintig personen en een aantal oproepkrachten voor als er iemand van het vaste team verhinderd is.
De bezorgers hechten erg aan het houden van hun eigen “wijk”. In en rond Zutphen worden 4x per jaar ca
600 tijdschriften bezorgd. Dat levert een flinke besparing op ten opzichte van bezorging door “ Post nl” of
“Sandd”. Er komen weinig mutaties in het team voor.
3.10.

Vraagbaakgroep

Ook in 2019 bereikten ons via het secretariaat of anderszins weer een aantal vragen, die nadere studie en
verder zoeken naar het antwoord nodig maakten. We prijzen ons gelukkig om in die gevallen een beroep
te kunnen doen op een selecte groep van kenners van onze historie en onze gemeenschap. De
Vraagbaakgroep in onze vereniging heeft dan ook in 2020 in een paar gevallen de juiste weg weten te
wijzen, en de betreffende vraagstellers blij gemaakt. Het bestuur dankt de leden van de Vraagbaakgroep!
3.11.

De Vier Kwartieren (door J.H. Bruseker)

Vanuit de historische vereniging in Arnhem is het initiatief gekomen om, samen met de verenigingen in
Nijmegen, Roermond en Zutphen, te komen tot een bestudering van de zgn. Kwartieren, een bestuurslaag
tussen de steden en de republiek. Deze kwartieren (Arnhem/Veluwe, Nijmegen Roermond en Zutphen)
hebben in Gelre bestaan vanaf de 13e eeuw tot en met de 18e eeuw. In Zutphen is dit initiatief opgepakt
door een aantal belangstellende leden van onze vereniging. Op dit moment wordt het onderwerp nader
verkend en worden voorzichtig stappen gezet om te komen tot relevante onderzoeksvragen. Ook in de
andere steden zijn eerste stappen gezet. Het is nog afwachten op welke wijze zich dit vertaalt in een
gezamenlijke aanpak.
Leden die belangstelling hebben voor dit onderwerp zijn van harte welkom.
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4.

Financiële verantwoording 2019 – Begroting 2020
Begroting 2019, resultaat 2019 en Begroting 2020
Begroting

Resultaat

Begroting

Begroting

Resultaat

Begroting

2019

2019

2020

2019

2019

2020

Lasten
Tijdschrift Zutphen, Drukkosten
Tijdschrift Zutphen, kosten
Lezingen /excursies/historisch
Boek Joodse Geschiedenis
Externe publiciteit
WBHZ
Jaarvergadering
Repr. kosten 4710,4750 4751,4790,
Beheerskosten 4900 4930 4941 4920
Boek "Piet Dullaert"
Cursus Zutphense Gesch.
Overige Kosten 4970 en 4980
Website kosten 4942
Zutphen op de Kaart
Boek "De Hoven"
Boek "Menno Tamminga"
Oninbaar
Exploitatie resultaat
Totaal
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Baten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.650,00
1.650,00
1.550,00
250,00
1.000,00
1.200,00
800,00
950,00
400,00
200,00
375,00
275,00
1.936,00
1.000,00
105,00
1.008,00
20.349,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.359,20
521,41
1.531,70
76,02
97,53
986,90
480,20
1.035,22
632,35
15,20
219,72
202,68
1.936,00
143,50
4.987,55
22.225,18

€
9.400,00
€
520,00
€
1.600,00
€
8.500,00
€
500,00
€
1.200,00
€
540,00
€
1.050,00
€
650,00
€
2.600,00
€
200,00
€
300,00
€
275,00
€
2.250,00
€
1.250,00
€
8.500,00
€
105,00
€ -17.269,50
€ 22.170,50

Contributies
Advertenties
Verkoop boek/tijdschr.
Lezing en excursies
rente
Schenking
subsidie
Diverse baten
Verdiepingsmodule

€
€
€
€
€
€
€
€

16.500,00
1.600,00
500,00
250,00
13,00
986,00
500,00

€ 16.766,75
€ 1.487,50
€ 1.073,75
€
709,70
€
7,98
€
968,00
€
499,00
€
712,50

€ 17.500,00
€ 1.487,50
€
700,00
€
600,00
€
8,00
€ 1.125,00
€
€
750,00

€

20.349,00

€ 22.225,18

€ 22.170,50

Historische Vereniging Zutphen
Balans per 31 december 2019
31-dec-18

31-dec-19

Activa

31-dec-18

31-dec-19

Passiva
Eigen vermogen

Kas
ING Betaalrekening
ING Spaarrekening
Vooruit betaalde posten
Relatie geschenk Houtwal
Te ontvangen subsidies
Debiteuren contributies

€
€
€
€
€
€
€

119,14
17.006,07
25.766,56
2.068,00
42,00

€
€
€
€
€
€
€

213,74
22.654,04
25.774,54
2.068,00
-

Boekenfonds eigen beheer
Fonds hist. Publ. Derden
St. Verdwenen Stad
Alg. reserve
Subtotaal
Schulden
crediteuren
Vooruit ontv. Contributies
Subtotaal

Totaal
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€

45.001,77

€

50.710,32

€
€
€

8.750,00
2.000,00

€ 34.188,77
€ 44.938,77

€
€
€
€
€

8.750,00
2.000,00
8.000,00
31.218,32
49.968,32

€
42,00
€
21,00
€
63,00
€ 45.001,77

€
€
€
€

700,00
42,00
742,00
50.710,32

5.

Beleidsplan 2020 - 2023

Historische Vereniging Zutphen

Beleidsplan 2020 – 2023

De Historische Vereniging Zutphen (hierna te noemen HVZ) heeft als doel het bevorderen van de kennis van de Zutphense
geschiedenis, archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis en de monumenten van de stad en ommelanden.
In 2018 heeft het bestuur bestaande en nieuwe leden gevraagd naar wensen en gedachten over het functioneren van de
vereniging. Daar komt in meerderheid een beeld uit naar voren dat strookt met datgene wat de vereniging op dit moment biedt.
Er is tevredenheid over wat er gedaan wordt in bestuur en werkgroepen, over het tijdschrift ZUTPHEN en over de organisatie
van de vereniging. Kanttekeningen worden gezet bij het actueel zijn en houden van de website, de zichtbaarheid van de
vereniging, de onderlinge cohesie, en de wijze waarop geprobeerd wordt de interesse voor de historie te stimuleren bij
jongeren.
In algemene zin is er waardering voor de vereniging en wordt tegelijk gewezen op de noodzaak om alles wat er gedaan wordt
goed tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren en aan te vullen.
Het bestuur heeft op basis van het bovenstaande gegeven de volgende beleidsuitgangspunten en daarmee samenhangende
activiteiten voor de periode 2020 – 2023 vastgesteld.
1.

Algemeen.

De basis van de HVZ bestaat uit door de leden zelf ontplooide activiteiten, via werkgroepen, samengesteld uit leden, activiteiten
door en voor alle leden en van buiten geïnteresseerden organiseren.

2.

Activiteiten voor leden.

Leden van de HVZ krijgen jaarlijks 4x het tijdschrift ZUTPHEN en kunnen gratis deelnemen aan lezingen en excursies. Leden zijn
ook – afhankelijk van wat de inbreng kan zijn - welkom om mee te doen in de redactie en in de werkgroepen.
Werkgroepen komen voornamelijk vanuit initiatieven van de leden zelf tot stand.
2.1 Het bestuur stelt per 4 jaar samen met de werkgroepen en de redactie op basis van een
thema jaarprogramma’s vast. De activiteiten van de werkgroepen en de redactie sluiten
daar op aan. Het bestuur hecht aan een gezamenlijke koers. Thematisering is daarvoor
een middel. In de jaaragenda wordt een creatieve overlegbijeenkomst opgenomen waar
(vertegenwoordigers) van de werkgroepen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. De
eerste keer wordt dit op proef gedaan. (zie ook 2.3.)
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2.2 Jaarlijks kijkt het bestuur met de werkgroepen en de redactie of de actualiteit om meer
dan alleen de bestaande werkgroepen vraagt. Zo ja, dan wordt gestimuleerd dat leden een
nieuwe werkgroep/nieuw project starten.
2.3 Het bestuur gaat in 2019 met de werkgroepen en de redactie van het Tijdschrift tijdens de
halfjaarlijkse overleggen tussen DB-bestuur en de werkgroepen en de redactie in gesprek
over de kwaliteit, de inhoud van het werk en de werkzaamheden voor het komende jaar.
Hoe kijkt de werkgroep aan tegen de eigen prestatie, en wat is er nodig om zowel op
inhoud als op zichtbaarheid en verbondenheid met de leden, het werk te verbeteren.
2.4 Onderlinge cohesie van de leden is een uitdagend punt. Het bestuur wil jaarlijks een of
meer ‘trefmomenten’ organiseren, waar de leden elkaar via een breed programma tegen
komen, en de HVZ op die manier invulling geeft aan het verenigingskarakter. In 2020 gaat
dit van start.
2.5 We onderzoeken de behoefte om met leden van de HVZ een of meer keren per jaar een
excursie naar buiten ons werkgebied te maken. Planning is om hier op de ALV van 2020
verslag over uit te brengen.
3.

Activiteiten voor niet-leden

Niet leden van de HVZ kunnen wel degelijk aan verenigingsactiviteiten deelnemen. Daarvoor moet dan per keer betaald worden.
Niet-leden doen mee aan de lezingen en excursies, nemen deel aan de verdiepingsmodules en kopen het tijdschrift in de
boekwinkel. Ook richten niet-leden zich tot de vereniging via de website; veelal om daar een of meer vragen te stellen. Ook nietleden kunnen op een antwoord rekenen. Soms wordt ook een boek via de website besteld. De indruk bestaat, dat de
presentatie aan en bekendheid naar niet-leden beter kan.
Onder de jeugd is de HVZ niet erg bekend. Verbreding van de interesse voor het historisch erfgoed juist onder jongeren, is een
belangrijke opgave. De HVZ doet op dit moment mee met initiatieven die daartoe in de stad aanwezig zijn, zonder daar extra op
in te zetten. Tijdens de ALV in maart 2019 werd in een interessante gedachtewisseling duidelijk dat op scholen via bestaand
materiaal al veel gebeurt, en dat er parallelle op jeugd gerichte activiteiten bv op het gebied van archeologie bestaan. Bij de ALV
2020 komen we op dit punt met een voorstel terug.
3.1 De HVZ heeft er belang bij om naar buiten toe zoveel mogelijk bekendheid te genereren.
Dat heeft alles te maken met de zichtbaarheid van de vereniging. (zie verder onder 4.)
4.

Zichtbaarheid en bekendheid

De HVZ toont zich via verschillende kanalen. De website, facebook, activiteiten als lezingen, excursies, verdiepingsmodules, de
werkgroep Bouwhistorie, het Tijdschrift, de uitgave van boeken, allemaal zichtbaar voor leden en niet-leden. Naast deze
activiteiten nemen leden van het bestuur deel aan verschillende overlegoverlegvormen binnen en buiten de gemeente, en
verbreiden zo onze bekendheid. Kijkend naar dat pakket, valt op dat de strategische inzet om de vereniging via deze middelen
bekender te laten worden, beperkt is. Niet altijd is direct duidelijk dat onze uitingen met de HVZ in verband worden gebracht, en
zijn we ook niet altijd actueel.
4.1 Onze website, facebook- en persberichten bekijken we meer in hun samenhang. We
zorgen er hoe dan ook voor, dat we actueel zijn in onze berichtgeving. Samen met de
werkgroepen en de redactie gaan wij onze pr en promotie verbeteren. Het bestuur
bespreekt in zijn septembervergadering hoe dit voornemen gerealiseerd kan worden.
4.2 We stellen in 2020 een stimuleringsfonds voor het uitgeven van historisch werk in. We
organiseren deze prijs 2 jaarlijks, al dan niet in combinatie met een jaarmanifestatie.
4.3 Zichtbaarheid naar de leden valt nog te vergroten door het karakter van het
Verenigingsnieuws (4x per jaar bij de uitgave van het tijdschrift) nog meer te laten ingaan
op wat er in een afgelopen kwartaal is gebeurd. Dat kan bv door twee keer per jaar een
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informeel historisch café te organiseren. Dat geldt ook voor het gedurende het jaar
inrichten van pop-up winkeltjes/etalages. Die laatste actie, is uiteraard ook voor de
zichtbaarheid naar niet-leden een mogelijkheid.
4.4 Zichtbaarheid naar buiten toe kan worden vergroot, door meer dan tot nu toe ongevraagd
advies te geven in kwesties waar binnen de gemeente historische aspecten een belangrijke
rol spelen. En daar uiteraard ruchtbaarheid aan geven.
4.5 Samen met de werkgroepen richten wij onze inzet meer op de jeugd. We bezien wat er op
dit moment aan instituties bestaan, en of en zo ja wat de HVZ daar aan kan toevoegen.

5.

Jaarlijkse voortgang

Elk jaar bekijkt het bestuur welke activiteiten - rechtstreeks voortkomend uit het beleidsprogramma - er in het jaarprogramma
moeten worden gepland, en hoe die vorm moeten krijgen. Op de jaarvergadering wordt die actielijst voorgelegd.

Actielijst 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

n.a.v. beleidsplan

Algemeen: Vaststellen verschillende overlegmomenten
Bespreken conceptbeleidsplan met de DB’s van de werkgroepen
Conceptbeleidsplan aankondigen in Verenigingsnieuws en op de site zetten
Voorbereiden Verenigingsdag in 2020
Actueel houden social media, intensiveren externe zichtbaarheid
Nadenken over stimuleringsprijs 2020
Nadenken over vergroten betrokkenheid actuele ontwikkelingen samenleving
Jeugd betrekken – werkgroep-vraag formuleren
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