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Beleidsplan                                                                                

 

Het beleidsplan van het bestuur van de Historische Vereniging richt zich op vijf 

belangrijke punten:  

1. Het zo toegankelijk mogelijk houden van de vergader- en studieruimtes van de 

Vereniging (kantoor-, archief-, tentoonstellingsruimte en erfgoedwinkel) voor haar leden 

en bezoekers,  

2. Het behoud van historisch waardevolle panden en overig erfgoed in de gemeente, 

3. Het bevorderen van de om daarmee de naamsbekendheid voortdurend te versterken, 

4. Het bevorderen van het historisch besef in de breedst mogelijke zin naar zowel ouderen 

als jongeren en, 

5. Het versterken van de samenwerking tussen alle historische verenigingen en 

gezelschappen/werkgroepen in de gemeente Alphen aan den Rijn("groot"). 

 

Leden van de Vereniging 

De ontwikkeling van het aantal leden blijkt de laatste jaren een zo langzamerhand wat 

zorgwekkende teruggang te zien geven. Het bestuur ontwikkelt waar mogelijk initiatieven 

om die daling zoveel mogelijk binnen de perken te houden. 

Het bestuur roept de leden op om daar waar men belangstelling optekent voor onze 

vereniging dat vooral aan het bestuur te melden. 

Om potentiële leden aan ons te binden wil het bestuur enkele ideeën tot verdere 

uitwerking brengen. Daarbij wordt gedacht aan het donateurschap, de introductie van 

jeugdleden, maar ook het introduceren van bedrijfslidmaatschappen die niet direct tot een 

advertentie "verplichting" hoeven te leiden. 

 

Huisvesting: De Vergulde Wagen. 

Het bestuur blijft zich inzetten voor een optimaal gebruik van de aanwezige ruimten in 

De Vergulde Wagen, Van Boetzelaerstraat 48. Het Bestuur denkt daarbij aan: 

- het opzetten van een aantal gevarieerde tentoonstellingen door de Vereniging 

zelf, al dan niet samen met anderen, welke passen in de doelgroep van de 

vereniging,  

- het stimuleren en waar mogelijk uitbreiden van de verkoop in de erfgoedwinkel 

- het verstrekken van informatie in beeld en geschrift over de geschiedenis van 

Alphen aan den Rijn. Het kwartaalblad ‘De Viersprong’ kan daaraan een 
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aanzienlijke bijdrage blijven leveren en wordt mede voor dat doel op een 

modernere leest geschoeid. 

 

Behoud Historisch waardevolle zaken. 

Steeds meer historisch waardevolle panden verdwijnen in de gemeente Alphen aan den 

Rijn. Het bestuur van de Historische Vereniging blijft zich, mede via vertegenwoordiging 

in de Stichting Behoud Alphens Erfgoed inzetten voor het behoud van deze panden. Of 

een pand historisch waardevol is, zal aan de hand van objectieve criteria als 

cultuurhistorische waarde, historisch - ruimtelijke of stedenbouwkundige waarde, 

gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid worden bepaald. 

Het bestuur zal bezwaar maken indien een historisch waardevol pand op de nominatie 

staat om te worden gesloopt, dan wel zodanig aangepast zal worden, dat het historisch 

karakter verdwijnt. Daadwerkelijk tracht de vereniging dit te verwezenlijken door een 

vertegenwoordiging na te streven in de mogelijk nieuw in te stellen gemeentelijke 

Monumentencommissie. Daarnaast zal het daarnaast initiatieven van eigen leden dan wel 

derden blijven ondersteunen, die dienen te leiden tot het behoud en de renovatie van de 

karakteristieke panden, of het behoud van cultuurhistorische zaken. 

 

Public Relations 

Het bestuur acht het van belang dat de Alphense gemeenschap, het College van B&W, de 

gemeenteraad, instellingen en het bedrijfsleven in Alphen aan den Rijn bij voortduring op 

de hoogte zijn van het beleid van de Historische Vereniging en van de daaruit 

voortvloeiende activiteiten. Hiertoe wordt een gericht public relations beleid gevoerd met 

persoonlijke contacten, persberichten, krantenartikelen, media en folders, al dan niet in 

samenwerking met anderen.  

Daarnaast heeft het bestuur aandacht voor alle ontwikkelingen op het gebied van  “Social 

Media”. Het bestuur heeft eind 2016 besloten de vereniging op Facebook aan te sluiten. 

Een van de bestuursleden houdt de effectiviteit daarvan in de gaten. Daar waar dit de 

activiteiten van de vereniging positief beïnvloed zal het bestuur niet (meer) aarzelen om 

gebruik hiervan verder te bevorderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het laatste nieuws over 

activiteiten, openingstijden en product aanbod. 

 

Werkplan 

 

Onder het werkplan vallen alle zaken die betrekking hebben op concrete uitvoerende 

taken, die gedurende het komende verenigingsjaar worden voorzien. 

 

Vrijwilligers 

Het beleid van het bestuur is er blijvend op gericht voort te gaan met het werven en 

inwerken van vrijwilligers voor onderhoud van ons pand, archivering van historische 

documenten, bemensing van de erfgoedwinkel, het inrichten van tentoonstellingen en het 

corps van de stadsgidsen. 

 

Financiën 

Het bestuur streeft ernaar om een algemene reserve op te bouwen welke overeenkomt met 

tweemaal de huidige inkomsten uit contributies per verenigingsjaar. Daarnaast wil het 



HISTORISCHE VERENIGING 

ALPHEN aan den RIJN 

 

3 

 

bestuur uit de jaarlijkse batige saldi, reserves opbouwen voor speciale projecten om te 

voorkomen dat deze uitgaven op de lasten van één financieel jaar drukken. Inkomsten 

voor speciale projecten worden bij ontvangst direct als zodanig geboekt. Deze inkomsten 

worden door de leden als ‘extra’ bij hun contributiebetaling overgemaakt en bestaan 

verder uit spontane donaties, doelsubsidies en waar mogelijk gerichte project sponsoring 

resp. crowd-funding. 

 

Dit alles neemt niet weg, dat nog geïnvesteerd zal moeten worden in het voor een ruimer 

publiek toegankelijk maken van het archief. Of en zo ja hoeveel er nog geïnvesteerd moet 

gaan worden in een eventuele uitbouw van de erfgoed winkel zal in het komende 

verenigingsjaar een punt van nader onderzoek zijn. Daarnaast reserveert het bestuur geld 

voor de exploitatie van het Verenigingsgebouw.  

 

Archiefbeheer 

Aandachtspunten bij archiefbeheer zijn opslag en toegankelijk maken van de diverse 

archieven voor onze leden en andere belangstellenden. Ten behoeve van het 

digitaliseren van de aanwezige foto's, dia's en glasplaten is een scanner aanwezig 

welke dit mogelijk maakt. Door de grote omvang van onze collectie moet het 

digitaliseren beschouwd worden als een meerjarenproject. Het computer bestand 

en de noodzakelijke software worden voortdurend aangepast aan de nieuwste 

mogelijkheden (recent nog eind 2016).  

 

De Viersprong 

De redactie van De Viersprong blijft ernaar streven om viermaal per jaar een tijdschrift 

uit te geven van hoge kwaliteit en met gevarieerde inhoud, binnen aanvaardbare normen 

en met daartoe door het bestuur beschikbaar gestelde financiële middelen. De inkomsten 

uit advertenties bepalen mede de financiële mogelijkheden. Met ingang van dit jaar 

bestaat de mogelijkheid voor adverteerders om hun advertenties in kleur op te nemen en 

zij zullen daartoe door het bestuur worden uitgenodigd. De leden zelf worden 

aangemoedigd om - al dan niet met hulp van de redactie - bij te dragen aan een 

voortdurend aanbod van kopij.  

De ‘reacties van lezers’ blijven daarnaast een welkome en belangrijke bijdrage aan de 

inhoud van het tijdschrift leveren. In overleg met het bestuur is de redactie gestart met 

een modernisering van de lay-out en de inhoud van De Viersprong. De oplage van ‘De 

Viersprong’ is aangepast aan het recent gemeten ledenbestand en staat nu op 1200 

exemplaren. 

 

Exposities 

De expositiecommissie streeft ernaar om zelf, al of niet in samenwerking met anderen 

steeds wisselende tentoonstellingen op te zetten. Het onderwerp van de exposities zal in 

de eerste plaats betrekking hebben op de Alphense historie in de meest brede zin nu 

immers ook Boskoop, Hazerswoude en Benthuizen tot de gemeente zijn gaan behoren, al 

dan niet binnen het thema van nationale activiteiten. Regelmatig geeft de 

expositiecommissie daarnaast gehoor aan de verzoeken om elders kortdurende exposities 

in te richten. 
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Excursies en lezingen 

Het bestuur blijft zich inzetten om elk voor- en najaar een dagexcursie te organiseren. 

Het bestuur streeft ernaar om zes lezingen te organiseren in de maanden maart t/m mei en 

september t/m november. Het streven is om in ieder geval een deel van de lezingen 

betrekking te laten hebben op de Alphense historie.  

 

Samenwerking met derden 

In een samenwerkingsverband tussen Studio Alphen en de Historische Vereniging 

worden incidenteel plaatselijke TV-uitzendingen over het verleden van onze stad 

verzorgd. De samenwerking met het nieuw te vormen Stadsarchief Alphen aan den 

Rijn en de betrokkenheid van de archivaris bij het werk van de Historische 

Vereniging blijft voor alle partijen stimulerend.  

De gesprekken tussen de diverse historische verenigingen en genootschappen 

heeft eind 2015 geresulteerd in de oprichting van het Historisch Platform Alphen 

aan den Rijn. Het platform organiseert twee maal per jaar een bijeenkomst. De 

voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van een voor ons allen van belang zijnd 

thema, terwijl de najaarsbijeenkomst bedoeld is voor de uitwisseling van 

ervaringen en ideeën.  

 

Website 

De Vereniging heeft onder de naam www.histveralphenadrijn.nl een eigen website, het 

beheer van deze website krijgt veel aandacht. Door middel van deze website wil de 

Vereniging een extra communicatiekanaal bieden aan haar leden en ook daarbuiten 

aandacht vestigen op wie we zijn en op het werk van de Vereniging. De website wordt zo 

actueel mogelijk gehouden. Ook via de gemeentelijke website kan een link met de 

verenigingswebsite worden gelegd.  

 

Stadsgidsen 

De activiteiten van de Stadsgidsen bepalen mede het aanzien van de Vereniging in de 

Alphense samenleving. Zij spelen een belangrijke rol bij PR en ledenwerving. Het 

startpunt van de stadswandelingen, die eens per maand op de zaterdag worden gehouden 

is als steeds ‘De Vergulde Wagen’. Tevens kunnen op speciaal verzoek ook op andere 

dagen stadswandelingen worden georganiseerd. 

 

 

 

 

Alphen aan den Rijn, 31 maart 2017 

 


