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De Historische Vereniging Binnenwaard werd op 24 oktober 1983 opgericht. Sindsdien heeft
onze vereniging een groot draagvlak in de samenleving. Het werkgebied van de Historische
Vereniging Binnenwaard bestaat uit de kerkdorpen Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan,
Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden. De vereniging is en wordt door onder
andere overheidsinstellingen regelmatig betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van
cultuurhistorie, educatie, recreatie.
De Historische Vereniging Binnenwaard staat midden in de samenleving en is toegankelijk
voor jong en oud. Hierbij horen activiteiten waarmee we verschillende doelgroepen bedienen.
Voortdurend zoeken we naar nieuwe wegen om jong en oud in deze snel veranderende
maatschappij te bereiken. De inzet van sociale media is ons niet vreemd meer. Tegelijkertijd
behouden we ons verenigingsblad en de maandelijkse nieuwsbrieven.
De afgelopen jaren hebben we veel van onze doelen uit het beleidsplan 2017-2020 kunnen
realiseren. Daar zijn we trots op! Een nieuwe periode ligt voor ons. Waar gaan we ons op
richten, hoe gaan we dat doen en wie hebben we daarvoor nodig? Daar gaat het om in dit
beleidsplan onder de titel Samen oog voor de toekomst. Tal van vrijwilligers zijn actief in één
of meer commissies. De kracht van de vereniging zit in de inzet van deze vrijwilligers. Samen
zijn wij de Historische Vereniging Binnenwaard!
In 2018 is het Historisch Collectief Molenlanden (=HCM) opgericht. Dit is een collectief
waarin de zes historische verenigingen van de gemeente Molenlanden samen optrekken met
de gemeente als een van de partners. Binnen het HCM werken we ook aan een
meerjarenbeleid 2021-2025. We doen dit om drie redenen:
1. We willen de koers voor het HCM in de komende jaren hiermee bepalen.
2. We maken de verbinding met de speerpunten vanuit de aangesloten zes verenigingen.
3. We nemen de gemeente Molenlanden mee en maken ze partner in onze doelen voor de
komende jaren.
Jan Boele
Voorzitter
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In de statuten van de vereniging wordt het doel als volgt omschreven:
1. De vereniging is voornamelijk werkzaam zijn in de dorpen Bleskensgraaf, Brandwijk,
Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden.
2. De vereniging heeft ten doel de belangstelling voor en de beoefening van de geschiedenis
in de meest ruime zin van de in lid 1 genoemde gemeenten te bevorderen met alle wettige
middelen.
3. De vereniging tracht dit doel te bewerkstelligen door:
a) het stimuleren van contacten tussen beoefenaren van de lokale en regionale
geschiedenis;
b) het (doen) verrichten van onderzoek van bronnen en literatuur in openbare (Rijks-,
streek- en plaatselijk) en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen;
c) het verzamelen van voorwerpen van historische waarde, het beheren dan wel het laten
beheren daarvan;
d) inventarisatie van onder c genoemde doch niet door de vereniging in eigendom te
verkrijgen voorwerpen en/of collecties;
e) archeologisch onderzoek;
f) het houden van tentoonstellingen;
g) het organiseren van lezingen, excursies en cursussen of medewerken daaraan;
h) voorlichting en advies geven over het behouden en beschermen van monumenten en
karakteristieke gegroeide bebouwingen, alsmede van de landschappelijke waarde van
het werkgebied;
i) het uitgeven van een tijdschrift;
j) het vormen van werkgroepen en commissies, teneinde de sub a tot en met i genoemde
taken te verwezenlijken;
k) het streven naar samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen, zowel in
als buiten het in artikel 3 lid 1 genoemde gebied, welke een soortgelijk doel nastreven,
of waarmee op historisch terrein verwantschap bestaat.
4. Het verwerven, beheren en verzorgen, dan wel laten beheren en verzorgen van onroerende
goederen, gelegen in het in artikel 3 lid 1 genoemde gebied, voor zover dit voor de
doelstellingen van de vereniging nuttig zou kunnen zijn.
Alle werkzaamheden van de vereniging zullen de komende jaren ook weer gericht zijn op het
realiseren van de genoemde doelen.
De Historische Vereniging Binnenwaard is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Het bestuur is zodanig samengesteld dat elk kerkdorp hierin is vertegenwoordigd en is
eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.
MUSEUM HET VOORHUIS
Het museum is ondergebracht in het woongedeelte van een verplaatste historische
Alblasserwaardse boerderij. Bezoekers kunnen hier kennis maken met de cultuurhistorie van
de streek. Naast de permanente inrichting van een zeventiende-eeuwse woonkamer, een
negentiende-eeuwse opkamer, de Oomskamer, een keuken uit de jaren vijftig van de vorige
eeuw en de kaas- en voorraadkelder zijn er ook wisselexposities te bekijken.
In een van de schuren zijn een klompenmakerij, een timmermanscollectie en een
schaatscollectie te bezichtigen. Deze collecties zullen in de komende jaren groeien. In de
kuiperij kunnen bezoekers ervaren hoe in het verleden kaasvaten, houten emmers, etc.
gemaakt werden. In het aangrenzende stoephok is te zien hoe het melkgerei, het vaatwerk, de
was, etc gedaan werd. Kortom, het leven in en om de boerderij
Museum Het Voorhuis is ondergebracht in Boerderij Gijbeland. Eigenaar van de
accommodatie is Stichting Boerderij Gijbeland.
Zowel commerciële als niet-commerciële partijen hebben de mogelijkheid museum Het
Voorhuis per dagdeel huren. De accommodatie voldoet aan de eisen voor wat betreft kwaliteit
gebouwen, beschikbare ruimte en bereikbaarheid.
Museum Het Voorhuis is middels een zekerheidscombinatie bedrijven verzekerd bij
verzekeringsadviseur Den Hartog Verzekeringen B.V. te Ameide.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in en om Het
Voorhuis. De dagelijkse gang van zaken is de primaire verantwoordelijkheid van de
Beheerscommissie.
Het Voorhuis kent een reguliere openstelling op zaterdagmiddag en iedere dinsdagmiddag van
14.00 u tot 16.30 u. Groepsontvangsten zijn mogelijk op afspraak. Een groot aantal
suppoosten kan bij de openstelling worden ingezet.
Speerpunten voor de jaren 2021 tot 2024:
In de komende jaren richten we ons op enkele hoofdspeerpunten naast de reguliere activiteiten
die we uitvoeren:
1. We kiezen voor collectiebeheer dat de focus heeft op het leven en werken in en om de
boerderij.
2. We kiezen voor verdere digitalisering van onze collectie.
3. We bieden digitaal museumbezoek aan dat vooral gericht is op kinderen en jongeren.
WELKE COMMISSIES KENT DE VERENIGING EN WAT ZIJN HUN
ACTIVITEITEN
Vrijwel alle activiteiten van de vereniging worden in commissieverband ondernomen. In elke
commissie is een bestuurslid actief die als verbinder tussen bestuur en commissie fungeert.
Commissies krijgen binnen de door het bestuur vastgestelde kaders de ruimte hun activiteiten
te ondernemen. Jaarlijks ontvangen de commissies een budget voor de uitvoering van hun
werkzaamheden.
Beleidsplan HVB
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De commissies zijn onder te brengen in drie grote categorieën:
A. Bebouwing en Bewoning
B. Collectiebeheer
C. Externe en Interne communicatie
A. BEBOUWING EN BEWONING
1. Gemeentelijke Erfgoedcommissie
De Historische Vereniging Binnenwaard participeert in de gemeentelijke Erfgoedcommissie.
Dit past bij de doelstelling:
- het geven van voorlichting en advies over het behouden en beschermen van monumenten
en karakteristiek gegroeide bebouwingen alsmede van de landschappelijke waarde van het
werkgebied.
De Historische Vereniging Binnenwaard is ervan overtuigd dat het gebied leefbaar moet
blijven met behoud van het streekeigen karakter. In de loop der tijd is oude bebouwing
regelmatig aangepast aan veranderde omstandigheden. Met behoud van de waardevolle
karakteristieken zijn eigentijdse aanpassingen heel goed mogelijk. Bovendien sluit dat weer
erg mooi aan bij de volksaard, dat alles wat nog goed is niet weggegooid wordt. Wij dragen
bij aan een duurzame samenleving.
Wij vinden het een pluspunt dat de bouwgeschiedenis aan bijvoorbeeld de gevels is af te
lezen. Een zorgvuldige, maar ook pragmatische beoordeling van plannen voor aanpassingen is
daarbij nodig.
Verder ondersteunen we als Historische Vereniging Binnenwaard het opstellen van een
gebiedsvisie, gebaseerd op de unieke landschappelijke waarden van de regio. De
landschappelijke waarden zijn vooral te zien in het cultuurlandschap. Eeuwenlang hebben
mensen ingegrepen in de natuur om dit landschap te maken. Behoud van dit landschap heeft
veel zorg nodig.
Pleiten voor behoud is niet voldoende, het is noodzakelijk een breed gedragen waardering
voor monumenten of landschappelijke waarden te creëren.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. We nemen actief deel aan de gemeentelijke Erfgoedcommissie.
2. We geven voorlichting en advies over het behoud van monumenten in onze gemeente.
3. We zetten ons in voor de bescherming van monumenten in onze gemeente.
2. Commissie Open Monumentendag
Om monumenten onder de aandacht van het publiek te brengen verzorgt de Commissie Open
Monumentendag de jaarlijkse deelname aan de landelijke Open Monumentendag op de 2e
zaterdag in september en de Klassendag voor leerlingen van de basisscholen. Zij organiseert
de openstelling van monumenten en bijzondere gebouwen in samenwerking met het HCM.
De opengestelde monumenten bestaan uit een vaste kern waaraan jaarlijks afhankelijk van het
landelijke thema extra panden of waardevolle landschapselementen kunnen worden
toegevoegd.
De gekozen thema’s kunnen aanleiding zijn tot extra activiteiten zoals:
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- een brochure of publicatie verzorgen voortbordurend op de IZI-Travelapp die in 2020 is
ontwikkeld
- een fiets- of autoroute opstellen
- in samenwerking met de expositiecommissie een wisselexpositie inrichten in Het Voorhuis.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie wil de jaarlijkse openstelling van monumenten in samenwerking met de
leden van HCM organiseren al dan niet vergezeld van speciale activiteiten.
3.Commissie Restauratie Kleine Monumenten Binnenwaard
Doelstelling is het plaatsen, restaureren en onderhoud plegen aan kleine monumenten met
name in het werkgebied van de Historische Vereniging Binnenwaard.
Als objecten kunnen aangemerkt worden stoepen, bruggen, kademuren, hekken, dampalen,
stookhuisjes en alles wat enige historische waarde heeft en vanaf de openbare weg zichtbaar
is. Deze monumenten hebben geen beschermde status.
In de vorige beleidsperiode hebben we een plan gemaakt voor de restauratie van kleine
monumenten en van de aanleg van een overtoom in de Alblasserpoort bij Wijngaarden. Dit
plan was de basis om subsidies aan te vragen bij de provincie Zuid-Holland, de gemeente
Molenwaard, de A.A. de Haan Stichting en knotgroep de Knotwilg. Deze aanvragen zijn
gehonoreerd. Bovendien is in 2016 een themanummer van het verenigingsblad gewijd aan de
kleine monumenten in ons werkgebied. We hebben een vijftal boenstoepen gerestaureerd die
ernstig in verval zijn geraakt. In deze beleidsperiode zetten we de ingeslagen weg voort.
We vinden het belangrijk dat wij ons oriënteren op historische objecten die in verval dreigen
te raken en die wij met eigen mensen c.q. inhuur van derden in stand kunnen houden.
Het is belangrijk dat we contacten leggen en onderhouden met partijen die over financiële
middelen beschikken en die ze willen inzetten voor onze activiteiten. Daarnaast moeten we
ervoor zorgen dat we aansprekende objecten in portefeuille hebben waar mee we kunnen
scoren al dan niet in samenwerking met derden.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie zet zich om kleine monumenten te plaatsen, restaureren en te onderhouden.
2. De commissie ontwikkelt een beleid om actieve fondsenwerving met het doel haar
activiteiten kostendekkend te kunnen financieren.
4. Commissie Historische Panden en Bewoningsgeschiedenis
De Commissie Historische Panden en Bewoningsgeschiedenis kent als doelstelling het
inventariseren en beschrijven van alle historische panden en bewoningsgeschiedenissen en
legt deze op digitale wijze vast.
Onder de naam HPB (Historische Panden en Bewoningsgeschiedenis) ontstaat een groeiend
bestand van de informatie die bekend is over de historische panden in de dorpskernen van de
voormalige gemeente Graafstroom. Als vertrekpunt dienen de inventarisatielijsten, opgesteld
in 2000, van de gemeente Graafstroom. Hier worden de Rijksmonumenten, de gemeentelijke
monumenten en de beeldbepalende panden kort beschreven. Geleidelijk zullen steeds meer
gegevens worden ingevoerd. De beschrijvingen beginnen met de bouwkundige kenmerken en
daarna de bewoningsgeschiedenis, beide voorzien van foto’s en zo mogelijk documenten.
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Daarnaast is ruimte voor bijkomende gebeurtenissen of verhalen. Op dit moment bevat het
bestand 223 historische panden.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie zal haar activiteiten de komende jaren hernieuwd oppakken en uitbreiden.
2. De commissie doet onderzoek naar een Wikipedia-model voor het inventariseren van
historische panden en bewoningsgeschiedenissen.
B. COLLECTIEBEHEER
1. Beheerscommissie
De inrichting en het onderhoud van Het Voorhuis vragen voortdurend aandacht. Naast de
zaterdagopenstelling en de openstellingen op de derde dinsdag van elke maand zijn er
regelmatig groepsontvangsten in Het Voorhuis. Een aantal leden van de Beheerscommissie
verzorgt regelmatig op aanvraag demonstraties en workshops.
De Beheerscommissie is altijd betrokken bij de groepsontvangsten in Het Voorhuis.
De Beheerscommissie beheert (tevens) het textiel- en goederendepot en zorgt dat deze op de
juiste manier geconserveerd, geregistreerd en opgeslagen worden. Verwerving vindt meestal
plaats door schenking. Het aanbod van materiaal is enorm toegenomen sinds de opening van
het museum.
De collectie is opgedeeld in de onderdelen Textiel, Gereedschappen, Huisraad en
Bodemvondsten. Het beheer van de goederen gebeurt op een vastgestelde manier.
De Beheerscommissie selecteert, registreert, bewaart en verklaart voorwerpen en scherven die
van belang zijn in het kader van de ontginning en bewoning van de dorpen Bleskensgraaf,
Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden. Door middel
van exposities of artikelen in het kwartaalblad brengen we dit onder de aandacht van de leden.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De inrichting en het onderhoud van Het Voorhuis pakken we volgens planning aan.
2. De Beheerscommissie verzorgt demonstraties buitenshuis.
3. De Beheerscommissie verzorgt workshops in Het Voorhuis.
4. De Beheerscommissie heeft een vastgesteld collectieplan.
5. De Beheerscommissie selecteert, digitaliseert de gehele collectie en maakt die
toegankelijk met behulp van het Zijper Collectie Registratie Systeem.
2. Archiefcommissie
De Archiefcommissie is ingesteld om archiefstukken die betrekking hebben op de lokale
geschiedenis te bewaren. Hieronder valt ook de collectie geboorte- trouw- en rouwkaarten.
De Historische Vereniging Binnenwaard heeft inmiddels een behoorlijk archief. De aanwas
van documenten maar ook van andere voorwerpen is groot. De laatste jaren hebben we de
nodige tijd gestoken in het ordenen en beschrijven van documenten en andere voorwerpen.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De archivering wordt conform een vastgestelde werkwijze uitgevoerd.
3. Commissie Foto- en filmarchief & digitaliseren foto’s
Beleidsplan HVB
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Het verzamelen en beheren van foto’s en films die interessant zijn voor de historie en
geschiedenis van de dorpen in de Alblasserwaard is een belangrijke bezigheid van de
vereniging. Van ieder dorp houden we een fotoboek bij. Per dorp is een vrijwilliger
aangesteld die het fotomateriaal volgens een vastgestelde systematiek digitaliseert.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De archivering voeren we conform een vastgestelde werkwijze uit.
2. De commissie registreert en digitaliseert het foto- en filmmateriaal.
4. Bibliotheekcommissie
De Bibliotheekcommissie is in het leven geroepen om het beheren en registreren van boeken
etc. die betrekking hebben op de historie en de geschiedenis van de dorpen in ons werkgebied
te bevorderen.
De Historische Vereniging Binnenwaard heeft inmiddels een behoorlijke verzameling boeken,
kranten, etc. Van deze verzameling is een catalogus samengesteld. De verzameling bevindt
zich in de opkamer van Het Voorhuis. Dit om te komen tot een overzichtelijke bibliotheek
waar we bezoekers mee van dienst kunnen zijn.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie beheert de boeken op systematische wijze en houdt hiertoe een catalogus
bij die op de website is geplaatst.
2. De commissie leent indien gewenst de boeken aan derden uit.
5.Commissie Genealogie Alblasserwaard
De vereniging heeft veel genealogische gegevens. Deze gegevens zijn in beheer bij één
persoon. Dit is een te kwetsbare situatie. Het bestuur streeft ernaar om hiervoor een
commissie op te richten.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. Het bestuur installeert een genealogiecommissie.
C. EXTERNE EN INTERNE COMMUNICATIE
1. Redactiecommissie
De Historische Vereniging Binnenwaard profileert zich onder andere door het uitgeven van
een verenigingsblad. Vanaf de oprichting verschijnt dit tijdschrift minimaal drie keer per jaar.
De naam van dit verenigingsblad is De Binnenwaard. Het blad is gratis voor de leden van de
vereniging. Hierin is opgenomen verenigingsnieuws, artikelen en foto’s over het verleden van
Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden
en artikelen die gerelateerd zijn aan het wonen, leven en werken in de streek. De redactie
beslist over plaatsing van artikelen.
Het bestuur streeft ernaar om in 7 keer per jaar een nieuwsbrief uit te geven. Hierin worden de
activiteiten van de vereniging aangekondigd en informatie met de leden gedeeld. Deze
verschijnt zowel op papier als digitaal. De redactiecommissie zorgt voor de uitvoering.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
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1. De commissie stelt driemaal per jaar een verenigingsblad samen voor de leden met
artikelen en illustratiemateriaal over het verleden van het werkgebied van de vereniging.
2. De commissie stelt zevenmaal per jaar een nieuwsbrief samen.
2. Websitecommissie
De vereniging maakt gebruik van verschillende communicatiedragers. De website van de
vereniging neemt in dit digitale tijdperk een steeds belangrijkere plaats in. Het bezitten en
onderhouden van een aansprekende website is een noodzaak. De website biedt informatie
over de organisatiestructuur van de vereniging, informatie over de historie van werkgebied en
activiteiten van de vereniging. Ten slotte vormt de agenda een belangrijk onderdeel van de
site.
De websitecommissie onderhoudt rechtstreeks contacten met de webmaster.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie past de website aan zodat een splitsing zichtbaar is voor bezoekers van
museum Het Voorhuis en voor de overige verenigingsactiviteiten.
2. De commissie zorgt voor een kostendekkende, actuele website die voortdurend wordt
aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.
3.Commissie Sociale Media
Het gebruik van sociale media is gemeengoed, dat geldt ook voor een groot aantal leden van
onze vereniging. Wij gebruiken deze kans om berichten snel te kunnen delen en daarmee een
grotere doelgroep te bereiken. We beheren actief onze facebookpagina voor dit doel. Ook het
gebruik van andere sociale media zetten we actief in.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie beheert de facebookpagina van de vereniging om snel berichten te
kunnen verspreiden.
2. De commissie onderzoekt voortdurend op welke manier we in kunnen spelen op
nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van sociale media.
4. Excursiecommissie
De Excursiecommissie houdt zich bezig met het organiseren van excursies.
De vereniging richt haar activiteiten hoofdzakelijk op het levend houden van de plaatselijke
historie. Om dat doel te verwezenlijken organiseren we diverse activiteiten. Vanuit de
vereniging is ook grote belangstelling naar (cultuur-) historie buiten ons gebied. Jaarlijks
organiseren we voor leden van de vereniging een voorjaars- en een zomerexcursie.
Doel van deze excursies is kennis op te doen van de historie van gebieden en plaatsen in
Nederland buiten het werkgebied van de vereniging. Deelnemers aan de excursies betalen de
kosten van deelname.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie organiseert jaarlijks kostendekkend een tweetal excursies (mei en
augustus) naar (cultuur-)historisch interessante plaatsen.
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5. Expositiecommissie
De Expositiecommissie streeft ernaar om per jaar meerdere exposities in te richten in Het
Voorhuis, rekening houdend met de seizoenen, de gedenkjaren en andere bijzondere
gebeurtenissen in de streek of in het land.
Als het mogelijk is, koppelen we een lezing aan een tentoonstelling.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie organiseert meerdere exposities per jaar.
2. De commissie maakt een jaarplanning.
6. Lezingencommissie
De vereniging streeft ernaar om op verschillende manieren de plaatselijke historie voor
inwoners van het werkgebied te ontsluiten. Ook cultuurhistorische onderwerpen buiten de
regio krijgen aandacht. Om dit doel te verwezenlijken, organiseert de lezingencommissie van
de vereniging jaarlijks minimaal een vijftal lezingen tussen oktober en maart. Aansluitend op
de lezing in maart houden we de jaarvergadering.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie organiseert jaarlijks minimaal een vijftal lezingen met een diversiteit
onderwerpen op cultuurhistorisch gebied.
7. Contactcommissie
Deze is in het leven geroepen om waardering uit te spreken naar alle vrijwilligers en de
onderlinge ontmoeting tussen vrijwilligers te bevorderen.
Vele vrijwilligers zijn op allerlei terreinen zeer actief voor de vereniging. Ze verrichten in
diverse samenstellingen hun werkzaamheden. Dit varieert van individuele inzet tot inzet in
groepsverband, afhankelijk van de werkzaamheden en de samenstelling van commissies. Veel
vrijwilligers ontmoeten elkaar nauwelijks omdat de werkzaamheden vaak op verschillende
plaatsen en tijden worden uitgevoerd.
Het bestuur van de vereniging waardeert de inzet van alle vrijwilligers enorm. Zonder de inzet
van deze vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren.
In samenspraak met het bestuur van de Stichting Publicaties Binnenwaard organiseert het
bestuur van de vereniging jaarlijks een contactavond voor alle vrijwilligers. De avond houden
we rond de zomer in en om Het Voorhuis. De genodigden betalen vrijwillig een kleine,
symbolische bijdrage ter bestrijding van een gedeelte van de onkosten. Aan het begin van het
kalenderjaar is er voor alle vrijwilligers een nieuwjaarsbijeenkomst waarin het bestuur de
dank voor de inzet van de vrijwilligers door middel van een hapje en een drankje waardeert.
Het is ook een moment van onderlinge ontmoeting.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie organiseert jaarlijks een contactavond voor alle vrijwilligers en hun
partners.
8. Educatiecommissie
De vereniging vindt het belangrijk de cultuurhistorie van haar werkgebied onder de aandacht
te brengen bij jonge mensen. Ze wil dit doel realiseren door schoolklassen in en rond Het
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Voorhuis uit te nodigen of scholen te bezoeken. We willen de plaatselijke geschiedenis op
betekenisvolle manier ook dicht bij jonge mensen brengen.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. De commissie presenteert haar aanbod al dan niet digitaal aan de scholen in het
werkgebied en onderhoudt hierover contacten met vertegenwoordigers van de scholen.
2. Voor schoolklassen is een al dan niet digitaal aanbod van aansprekende activiteiten
beschikbaar.
9. Julileumcommissie
Gedurende de looptijd van dit beleidsplan zijn er 2 jubilea waaraan we aandacht besteden. In
2022 bestaat Museum Het Voorhuis 15 jaar en in 2023 bestaat de Historische Vereniging
Binnenwaard 40 jaar. De jubileumcommissie maakt plannen ter voorbereiding van de viering
van deze jubilea.
Doelstellingen:
1. Het 15-jarig bestaan van Museum Het Voorhuis vieren we met speciale activiteiten
voor een breed publiek vooral in en rond Het Voorhuis.
2. Dat geldt ook voor het 40-jarig jubileum van de Historische Vereniging Binnenwaard.
ONTWIKKELING LEDENBESTAND
Sinds de oprichting van de vereniging neemt het ledenbestand alleen maar toe.
Op 31 december 2020 waren 945 leden ingeschreven.
De doelstelling voor 2024 is om een ledenbestand van 1.000 leden te hebben. De groei moet
zich onder andere richten op het aantrekken van jongere leden.
Deze groei is noodzakelijk om:
1. Het natuurlijk verloop te kunnen opvangen.
2. Participatie van jongeren te bewerkstelligen.
3. Een breed draagvlak in de plaatselijke samenleving te houden.
ONTWIKKELING BESTAND VRIENDEN VAN HET VOORHUIS
Sinds 2019 werven we vrienden van Het Voorhuis. Dit doen we om de bedrijven in de regio
te verbinden met onze activiteiten in Het Voorhuis. Het tweede doel is om de activiteiten in
Het Voorhuis exploitabel te verzorgen.
Er zijn twee manieren om vriend van Het Voorhuis te worden:
1. Vriend van Het Voorhuis voor een jaarlijks bedrag van € 100,-. Hiervoor krijgt de
vriend een vermelding op de website, eenmaal per jaar in het verenigingsblad en
eenmaal per jaar in de nieuwsbrief.
2. Digitale vriend van Het Voorhuis voor een jaarlijks bedrag van € 50,-. Hiervoor krijgt
de vriend een vermelding op de website.
Doelstellingen van 2021 tot 2024:
1. We zetten ons in jaarlijks vijf (digitale) vrienden van Het Voorhuis te werven.
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 april 2021.
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