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Beleidsplan 
 

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

belangrijke punten.  

1. Het bijdragen aan het behoud van het erfgoed van de gemeente Alphen aan den Rijn in 

de breedste zin en het behoud van historisch waardevolle panden en roerende zaken in het 

bijzonder. Het gebruik van het Verenigingsgebouw en -archief daarbij is essentieel. 

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

als jongeren, waaraan De Viersprong een aanzienlijke bijdrage levert. 

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

gezelschappen/werkgroepen in de gemeente Alphen aan den Rijn, 

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

Verenigingsgebouw De Vergulde Wagen voor haar leden en bezoekers. 

Deze beleidsdoelstellingen zijn echter uitsluitend realiseerbaar onder de voorwaarde dat:  

5. De terugval in het aantal leden tot stilstand wordt gebracht en een herstel van het aantal 

leden wordt gerealiseerd. 

 

Leden van de Vereniging 

De ontwikkeling van het aantal leden blijft de laatste jaren een teruggang te zien geven. 

Het bestuur wil initiatieven nemen om die daling een halt toe te roepen en herstel te 

bevorderen. De doelstelling blijft om terug te keren naar rond de 1.200 leden. 

Gedacht wordt aan het donateurschap voor € 10,00 per jaar, het introduceren van 

bedrijfslidmaatschappen voor € 50,00 per bedrijf, hetgeen niet direct tot een advertentie 

"verplichting" hoeft te leiden. 

In hoeverre het donateur zijn verbonden is aan de ontvangst van De Viersprong is nog een 

punt waarover het bestuur een besluit moet nemen. 

Ook blijft het bestuur al haar leden oproepen om daar waar men belangstelling bemerkt 

voor onze vereniging daarop vooral in te spelen of dit zeker aan het bestuur te melden. 

Een individuele actie die in de loop van 2018 is uitgevoerd heeft 40 nieuwe leden 

opgeleverd. Er waren echter ook 70 opzeggingen. Voor 2019 staan diverse middelgrote 

ledenwerfacties op het programma in nieuw opgeleverde woningcomplexen. 

 

Behoud historisch waardevolle zaken. 

Steeds meer historisch waardevolle panden veranderen van gebruik of verdwijnen in de 

gemeente Alphen aan den Rijn. Het bestuur van de Historische Vereniging blijft zich 
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inzetten voor het behoud van deze panden en neemt daartoe als "toehoorder" deel aan de 

Erfgoedcommissie.  

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

cultuurhistorische waarde, historisch - ruimtelijke of stedenbouwkundige waarde, 

gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid bepaald. In dat kader zal door onze Vereniging 

bijgedragen worden aan het in stand doen houden van de cultuurhistorische waardenkaart 

van de gemeente. 

 

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 op de hoogte 

blijven van het beleid van de Historische Vereniging en van de daaruit voortvloeiende 

activiteiten.  

Hiertoe wordt een gericht public relations beleid gevoerd door middel van persoonlijke 

contacten, onze website, persberichten, krantenartikelen, (social) media en folders, al dan 

niet in samenwerking met anderen.  

Eind 2016 is de vereniging op Facebook zichtbaar geworden. Het effect daarvan 

manifesteert zich bij de lezingen, exposities en excursies, zij het ogenschijnlijk in 

bescheiden mate. 

 

Historisch Platform Alphen aan den Rijn. 

Nu het Historisch Platform zich 2 jaar heeft bewezen is gebleken dat het een waardevolle 

bijdrage geeft aan de inbreng vanuit de historische gemeenschap op het terrein van het 

erfgoedbeheer.  

De afgelopen 2 jaar is het gedeelde voorzitterschap=aanspreekpunt ingevuld door twee 

van de leden van het Platform, te weten de voorzitters van Benthuizen en Hazerswoude. 

In de loop van 2019 zal een volgend duo moeten aantreden. 

 

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 2-3 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, mede door publicaties in ons kwartaalblad ‘De Viersprong’. 

- Het is een heel mooi resultaat dat het huurcontract eind 2018 voor 2x5 jaar 

verlengd is geworden 

 

 

Werkplan 
Vrijwilligers 

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

inwerken van vrijwilligers voor het klein onderhoud in/aan ons pand, de archivering van 

historische documenten, de bemensing van de erfgoedwinkel, het inrichten van 

tentoonstellingen en het corps van de stadsgidsen. Momenteel werken we met 30 
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vrijwilligers en mochten eind 2018 nog enkele nieuwe leden verwelkomen. Ook binnen 

de enthousiaste groep vrijwilligers is een verjonging van grote betekenis. Met de huidige 

bezetting zijn onze activiteiten goed ingevuld. 

 

Financiën 

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

tweemaal de huidige inkomsten uit contributies per verenigingsjaar. Deze doelstelling is 

per eind 2018 nog steeds gerealiseerd. Daarnaast zijn er reserves voor speciale projecten 

om te voorkomen, dat deze uitgaven op de lasten van één financieel jaar drukken. 

Bij de contributiebetaling wordt door een aantal leden extra bedragen overgemaakt, 

terwijl er verder spontane donaties voorkomen, en gerichte project sponsoring resp. 

crowd-funding mogelijk is. Tevens zal waar dat kan, per project van externe financiering 

(bijv. erfgoedfonds) gebruik worden gemaakt. 

 

Er zal op enig moment geïnvesteerd moeten worden in het voor een ruimer publiek 

toegankelijk maken van het archief. De trap naar boven is voor mensen met een fysieke 

beperking niet goed bruikbaar  

Omdat de verkopen in de erfgoedwinkel over een reeks van jaren bescheiden blijven kan 

van een eventuele uitbouw van de erfgoed winkel in de komende verenigingsjaren naar de 

opvatting van het bestuur geen sprake zijn.   

 

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 voorstellingen, voorwerpen, foto's, dia's en 

glasplaten zijn scanners aanwezig welke dit mogelijk maken. Door de grote 

omvang van onze collectie moet het digitaliseren beschouwd worden als een 

meerjarenproject. Het computerbestand en de noodzakelijke software zijn 

aangepast aan de nieuwste mogelijkheden.  

 
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. Sinds begin 2017 heeft het merendeel van de adverteerders hun 

advertenties in kleur laten plaatsen. Het blad verschijnt daardoor met ingang van 

2018 bijna geheel in kleur. Het verloop van de adverteerders is gelukkig beperkt; 

momenteel worden 2-3 nieuwe adverteerders gezocht.   

In overleg met het bestuur gaat de redactie verder met een modernisering van de 

lay-out en de inhoud van De Viersprong.  

 

Exposities 

Het streven blijft erop gericht om al of niet in samenwerking met anderen 2-3 

tentoonstellingen per jaar op te zetten. Het onderwerp van de exposities zal in de 

eerste plaats betrekking hebben op de Alphense historie in de meest brede zin dus 
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inclusief Boskoop, Hazerswoude en Benthuizen, al dan niet binnen het thema van 

nationale activiteiten (zoals (OMD) Open Monumenten Dag en WO II). Ook 

geven wij gehoor aan verzoeken om elders kortdurende exposities in te richten. 

 

Excursies en lezingen 

Het bestuur organiseert elk voor- en najaar een dagexcursie. Toch valt op dat de 

deelname daaraan een afnemende tendens laat zien. Het bestuur zal nagaan wat 

daarvan de oorzaken zijn en pas daarna overwegen of we wellicht terug moeten 

naar één excursie per jaar. Het lijkt erop dat men de prijs aan de hoge kant vindt. 

Het bestuur organiseert zes lezingen 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 gezamenlijke historie. We willen ook aan de 

collega verenigingen de mogelijkheid bieden lezingen voor de HVA te houden.  

 

Samenwerking met derden 

Samen met Studio Alphen worden incidenteel plaatselijke TV- uitzendingen over 

het verleden van onze stad verzorgd.  

De samenwerking met het nieuwe 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 thema zoals bijv. het tot stand 

komen van het erfgoedfonds waartoe de gemeenteraad eind 2017 heeft besloten, 

terwijl bij de najaarsbijeenkomst ervaringen en ideeën worden uitgewisseld.  

 
De website www.histveralphenadrijn.nl. 

De Vereniging heeft onder de naam www.histveralphenadrijn.nl haar eigen 

website welke in de loop van 2017 ingrijpend is vernieuwd. Door middel van deze 

website wil de Vereniging een communicatiekanaal bieden aan haar leden en ook 

daarbuiten aandacht vestigen op wie we zijn en op het werk van de Vereniging.   

 
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. 


