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1 Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan 2022 t/m 2025 van de Oudheidkundige Vereniging ”Het Schermereiland” 

(verder te benoemen als de OHV).  

Het beleidsplan uit 2017 ‘Naar buiten’ liep in 2021 ten einde en er heeft binnen het bestuur een 

wisseling plaatsgevonden. Hierbij zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester 

ingevuld door drie nieuwe bestuursleden. De vertrekkende secretaris blijft aan als bestuurslid (zonder 

stemrecht) aan om deze vernieuwing te begeleiden.  

Al met al redenen genoeg om het voorgaande beleidsplan te evalueren en met ‘een frisse blik’ 

vooruit te gaan kijken.  

In navolgende hoofdstukken leest u een korte historie, evalueren we de afgelopen beleidsperiode en 

schetsen we de plannen om de doelen te behalen. 

Om te weten waar aan gewerkt moet worden, heeft het bestuur de huidige situatie en onze sterktes en 

zwaktes geanalyseerd. Er is nagedacht hoe er invulling gegeven kan worden aan de statutaire 

doelstelling van de vereniging. Uit de analyse kwamen nieuwe ideeën welke vervolgens zijn vertaald 

in een actieplan en een financiële raming, waarin we aangegeven hoe we denken dit gaan doen. Het 

actieplan is een dynamisch document dat jaarlijks moet worden geëvalueerd en daar waar nodig zal 

worden bijgesteld. 

Huidige samenstelling bestuur: 

Voorzitter   Rob Hooijberg 

Secretaris   Tosca Sombroek 

Penningmeester  Victor Mosch 

Bestuurslid   Eric Berkhout 

Bestuurslid   Paul Schouten 

Bestuurslid   Fred Hoek 

Bestuurslid   Dick Grasboer 

Bestuurslid (zonder stemrecht) Martin Dalenberg   
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2 Een korte historie 
 

In 1937 werd het Oudheidkundig Genootschap De Rijp opgericht. In een hoekje van het voormalige 

'Gemeene wees- en armenhuis' aan de Tuingracht in De Rijp vond men een voorlopig onderkomen 

voor een nog bescheiden museumcollectie.  

In 1960 verhuisde de collectie naar het pand ‘In 't Houten Huis’ aan het Jan Boonplein in De Rijp. Het 

genootschap is de voorloper van het huidige Museum In 't Houten Huis. 

Op 21 maart 1978 is de Oudheidkundige Vereniging Graft-De Rijp opgericht. De vereniging was een 

afsplitsing van het Oudheidkundig Genootschap, waarbij het genootschap verder ging als museum en 

de vereniging als gegevensverzamelaar. Er was besloten om een scheiding aan te brengen tussen 

het verzamelen van driedimensionale objecten en zgn. ‘platte’ archiefstukken. De vereniging ging de 

‘platte’ stukken archiveren op de tweede verdieping van het Grafter raadhuis. De overige objecten 

vielen ten deel aan het museum in De Rijp. Afgesproken was dat er een onderlinge uitwisseling was 

van bestuursleden.  

 

Foto van 1e bestuur Oudheidkundige Vereniging De Rijp. Jaar 1978. In het raadhuis van Graft.     

(v.l.n.r.:) Jan Oldenburg, Cees Mol, Joep Zonneveld, Hans Geusebroek, Jaap Berkhout, Liane 

Lagauw, Arnold van Dongen, Martien Verkerk, Pim Terpstra, Siem Visser, Cees Eijking. 

In 1983 werd het verenigingsblad ‘Een Nieuwe Chronyke’ geïntroduceerd.  

In 2003 is de verenigingsnaam veranderd in de 'Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland', 

afgekort de OHV. Het werkgebied werd bepaald door de grenzen van de voormalige gemeenten Graft-

De Rijp en Schermer. Het foto- en filmmateriaal werd ondergebracht bij het museum aan de 

Tuingracht in De Rijp, omdat het daar geconditioneerd bewaard kon worden. Naast het fotomateriaal 

beheert de OHV een eigen archief voor de overige platte archiefstukken (documenten, geschriften 

e.d.).  
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In 2008 verandert de naam van het verenigingsblad in ‘De Kroniek’. Het is een uitgave van de OHV en 

de Stichting Vrienden van het Museum ‘In het Houten Huis’. De redactie en productie wordt verzorgd 

door de OHV. Het blad heeft inmiddels een oplage van 950 stuks. 

Per 1 mei 2014 heeft de OHV een officiële status als culturele ANBI gekregen. 

Nadat de gemeente Graft-De Rijp in 2015 is gefuseerd met de gemeente Alkmaar, heeft de OHV een 

aandeel in de Stichting Jan Boon mogen ontvangen van de oude gemeente. Om die reden levert de 

OHV ook een commissaris/bestuurslid aan de ‘Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid in De 

Rijp’ en wordt er twee maal per jaar een bestuurslid afgevaardigd naar de aandeelhoudersvergadering 

van de Stichting Jan Boon. 

In 2019 is er samenwerking ontstaan met het Regionaal Archief Almaar (RAA), alwaar de platte 

stukken kunnen worden bewaard, nadat ze door de OHV zijn gedigitaliseerd. In overleg met het RAA 

is gekeken naar de mogelijkheden van opslag en/of digitale verwerking. 

Sinds 2015 zijn de eerste stappen gezet met het delen van informatie via een eigen website en in de 

jaren daarna is de vereniging actief op de sociale media platforms Facebook, Instagram en Twitter, 

met respectievelijk 550, 200 en 75 volgers (stand 20-02-2022). Nieuwe foto’s op de website worden 

binnen enkele weken al zo’n 200 keer bezocht en de pagina over het ‘Biografisch portaal’ is inmiddels 

meer dan 1200 maal bezocht. 

Het ledental van de vereniging heeft zich gestadig uitgebreid tot ruim 800 leden. Daarvan is een klein 

aantal actief in het bestuur, als redacteur, in de ledenadministratie, bij de bezorging van De Kroniek of 

als archiefmedewerker. Deze actieve leden steken veel tijd en energie in de vereniging en zijn dan 

ook de onmisbare motor. 

  

 

23-10-2021 Het vernieuwde bestuur tijdens een ‘brainstorm’-overleg in De Groene Zwaan. 

V.l.n.r. Eric Berkhout, Paul Schouten, Fred Hoek, Dick Grasboer, Rob Hooijberg, Tosca Sombroek en 

Victor Mosch. (Martin Dalenberg ontbreekt op deze foto.) 

 

 

 

 



 

Pagina 5 Beleidsplan OHV 2022 – 2025  Vastgesteld ALV 20-04-2022 
 

3 Evaluatie aflopend beleid 

3.1 Oude beleidsdoelen 

Volgens de statuten is het algemene doel van de vereniging: 

 

In de voorgaande beleidsperiode 2017 - 2021 stelden we ons de volgende beleidsdoelen om aan de 

statuten te voldoen:  

1. De Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland richtte zich op het actief bevorderen van 

de informatievoorziening aan bewoners van ons werkgebied en overige belangstellenden door 

hen actief kennis te laten maken met hun verleden.  

2. De vereniging wilde nadrukkelijk aansluiten bij de lokale actualiteit, door deze te duiden met 

historische gegevens. De vereniging is daarom dé aangewezen partij om de historische 

gegevens te verzamelen en archiveren. 

3. Nadrukkelijk werd samenwerking gezocht met lokale en regionale instanties voor de 

continuïteit van het fysieke (archief) en digitale ondersteuning. 

4. Aansluitend wilde de vereniging vanuit haar kennis van de historie een proactieve rol spelen 

bij de invulling van (nieuw)bouwplannen in de oude dorpskern van bv. De Rijp.  

 

In de volgende paragraaf evalueren we de doelen punt voor punt.  
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3.2 Evaluatie van de oude beleidsdoelen 

1. Het bevorderen van de informatievoorziening aan bewoners van ons werkgebied en overige 

belangstellenden, wordt vorm gegeven door: 

 éénmaal per beleidsperiode een geschiedkundig boek uit te geven  

 vier maal per jaar het historisch tijdschrift De Kroniek uit te geven  

 het beheren van een website  

 het gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en Instagram.   

Deze initiatieven zijn enigszins actief te noemen, het geeft de vereniging een status van informatie- en 

kennishouder. Als gevolg hiervan wordt de vereniging regelmatig via de website of e-mail 

geraadpleegd voor historische informatie van allerlei aard. 

 

2. Het aansluiten bij de lokale actualiteit door deze te duiden met historische gegevens is nog 

niet van de grond gekomen. De afgelopen jaren is de vereniging bekender geworden door een 

actief social-mediabeleid. De Kroniek is een uitstekend instrument gebleken om ook 

aanverwanten te interesseren voor de geschiedenis.  

Een volgende stap is aansluiten bij de lokale activiteit. Denk bijvoorbeeld aan de open 

monumentendag of jubilea van (oudere) organisaties in het gebied. Het ontbreekt aan een  

soort kalender waarin dit geregistreerd en zichtbaar wordt. 

3. Er is samenwerking met het museum in De Rijp en het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) voor 

de continuïteit van het fysieke (archief) en digitale ondersteuning. Dankzij de samenwerking 

met het RAA en “Picturea” uit Heerhugowaard is het mogelijk geworden om de collectie vanuit 

een thuiswerkplek in Memorix te registreren. Memorix is een digitaal archiefbeheersysteem, 

waarin de gedigitaliseerde collectie-items zoals afbeeldingen en documenten worden 

geordend en beschreven. De digitale bestanden en de bijbehorende informatie kunnen 

vervolgens voor het publiek worden ontsloten, bijvoorbeeld via een website of beeldbank. 

Door het gebruik van Memorix is het in de toekomst ook mogelijk de bestanden van andere 

aangesloten historische verenigingen te raadplegen.  

Er zijn goede stappen gezet met het documenteren, registreren en beheren van de collectie. 

Dankzij de samenwerking met het museum wordt al het beeldmateriaal aldaar in een 

geconditioneerde ruimte bewaard en wordt daarmee een goede samenwerking en onderlinge 

afstemming bereikt. 

De OHV is aandeelhouder van de Stichting Jan Boon en levert een commissaris aan de 

Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid in De Rijp.  

Er is nauwelijks samenwerking met andere vergelijkbare verenigingen of historische organisaties. De 

samenwerkingsverbanden met museum en Regionaal Archief zijn er wel, maar werkafspraken zijn ten 

dele vastgelegd, waardoor het onduidelijk is wat afspraken zijn of waar verantwoordelijkheden liggen.  

4. Om invulling te geven aan een proactieve rol bij (nieuw)bouwplannen hebben enkele 

bestuursleden, waaronder de voormalige voorzitter, zich geijverd voor de oprichting van de 

“Coöperatie Dorpsherstel De Rijp”. Een losstaande organisatie die zich concentreert op De 

Rijp en Graft.  

Een bestuurslid van de OHV heeft zitting in de pré-adviescommissie van de Historische 

Vereniging Alkmaar. Deze adviescommissie adviseert niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij 

wijzigingen of sloop van gebouwen.  

Het is de afgelopen jaren lastig gebleken om daadwerkelijk invulling te geven aan een proactieve rol 

bij nieuwbouwplannen voor het gehele werkgebied. Nader beschouwd was dit wellicht een te 

ambitieuze gedachte. Het huidige bestuur is van mening dat de rol van de OHV informatief en 

adviserend moet zijn met betrekking tot de doelstelling om het historische karakter en de 

landschapscultuur in het werkgebied te behouden. 
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4 Nieuw beleid 2022 t/m 2025 
 

De Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland wil zich de komende jaren inspannen om zich, 

stap voor stap, steeds verder te profileren als informatie centrum van historische gegevens. De 

vereniging wil zichtbaarder worden voor zoveel mogelijk inwoners van het gehele werkgebied.  

Definitie van het werkgebied:           

 Het gebied binnen de grenzen van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. 

Er wordt gestreefd om de collectie binnen de beschikbare mogelijkheden digitaal toegankelijker en 

doorzoekbaar te laten worden. Bij een grotere bekendheid zal de weg naar de vereniging nog beter 

gevonden kunnen worden door diegene die behoefte aan historische informatie heeft of in zijn bezit 

heeft en door ons wil laten bewaren. Hierbij speelt de eigen sociale media en de Kroniek een 

belangrijke rol, maar ook berichtgeving in lokale tijdschriften kan hier bij helpen. Daarnaast gaat de 

vereniging op zoek naar middelen en methodes om de jeugd te interesseren voor de lokale 

geschiedenis.  

De samenwerkingsverbanden met museum ‘In het Houten Huis’, het Regionaal Archief Alkmaar en de 

gemeente Alkmaar moeten bestendigd, of waar nodig, aangehaald worden. In overeenkomsten of 

werkafspraken moet duidelijk worden wat afspraken zijn en waar verantwoordelijkheden liggen.  

Andere historische organisaties rond het werkgebied moeten in kaart gebracht worden om te 

onderzoeken waar samenwerking of aansluiting mogelijk is. De vereniging biedt een bewaarplek voor 

eigenaren van historische informatie uit het gehele werkgebied. Door historische archiefstukken en 

foto’s te archiveren en voor het publiek toegankelijk te maken voorkomen we dat dit verloren gaat.   

Tot slot vindt de vereniging het belangrijk om het historische karakter van de dorpen en het landschap 

van het werkgebied, voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer, zo veel mogelijk te behouden. 

Daarbij opgemerkt dat dit binnen de grenzen van de beschikbare kennis niet altijd mogelijk zal zijn en  

buiten de invloedsfeer van de vereniging zal vallen. 

4.1 Nieuwe doelen 

Om dit alles te bereiken en zoveel mogelijk binnen de kaders van de statuten te blijven, zijn de 

volgende beleidsdoelen bepaald: 

1. De Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland wil inwoners van het gehele werkgebied 

motiveren om gegevens of informatie aan te dragen die (in de toekomst) van historische 

waarde kunnen zijn. De vereniging biedt een bewaarplek voor historische informatie uit het 

werkgebied.  

2. De Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland wil, bij inwoners van alle leeftijden in het 

werkgebied, interesse wekken voor de waarde van historische kennis.  

3. De Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland wil haar kennis proactief uitdragen naar 

organisaties die invloed hebben of willen uitoefenen op het historische karakter en de 

landschapscultuur in het werkgebied.  

Om invulling te geven aan deze doelen en daarmee de continuïteit van de vereniging te borgen is een 

dynamisch actieplan opgesteld en gewerkt aan een actualisering van het huishoudelijk reglement. In 

hoofdstuk 5 gaan we hier verder op in. 

  

 

 



 

Pagina 8 Beleidsplan OHV 2022 – 2025  Vastgesteld ALV 20-04-2022 
 

4.2 Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen 

Het bestuur heeft in 2021 zichzelf de spiegel voorgehouden en een z.g. SWOT analyse gedaan naar 

sterke en zwakke punten, maar ook waar kansen zijn of bedreigingen op de loer liggen.  

SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (Sterkte, 

zwakte, kansen en bedreigingen). 

In het onderstaand schema is de analyse weergegeven.  

 

 

Sterk:  

 Aangename sfeer 

 Archief en Beeldbank 

 Uitgave ‘De Kroniek’ 

 Deskundigheid archivarissen 

 Groot aantal leden 

 

Kansen  

 Samenwerking met museum en RAA. 

 Expositieruimte raadhuis Graft. 

 Digitaal samenwerken. 

 Samenwerking met historische 

verenigingen of organisaties.  

 Sociale media en advertentiebladen. 

 Uitbreiding archiefruimte bij 

verbouwing museum. 

 Historische gegevens/info opvragen 

bij leden.  

 Potentiele vrijwilligers in 

ledenbestand. 

 

 

 

 

 

Zwak  

 Communicatie met museum. 

 Schenkingsformulieren, 

overeenkomsten m.b.t. de collectie. 

 Beperkt aantal auteurs Kroniek. 

 Redactie (back-up) voor Kroniek. 

 Onevenredige vertegenwoordiging 

vanuit - en aandacht voor het 

gehele werkgebied.  

 Werkplek/opslagruimte in raadhuis. 

 

Bedreigingen 

 Uitval auteurs/redactie Kroniek 

 Algemene verordening gegevens-

bescherming 

 Cybercrime 

 Verloren gaan van verhalen van 

ouderen in werkgebied 

 Verloren gaan van digitaal 

vastgelegde historische gegevens 

(steeds meer worden foto’s digitaal 

gemaakt en opgeslagen)  

 

 

 

 

Om de kansen, zwaktes en bedreigingen het hoofd te bieden, zijn acties bedacht welke te vinden zijn 

in het dynamisch actieplan. (bijlage 1) 
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5 Werk aan de winkel 

5.1 Dynamisch actieplan 

De Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland heeft het beleid willen vertalen in concrete acties 

om de genoemde beleidsdoelen na te streven. Tevens wil de vereniging de aandachtpunten uit de 

SWOT-analyse het hoofd bieden. In een workshop heeft het bestuur nagedacht over hoe dit 

aangepakt kan worden. Daarnaast is er gekeken hoe het bestuur met concrete acties de 

geformuleerde doelen mede denkt te behalen. Dit heeft geresulteerd in een z.g. dynamisch actieplan. 

Belangrijke kanttekening m.b.t. met actieplan is dat het een ‘plan’ is en niet in beton gegoten. Het 

moet inspiratie geven om de beleidsdoelen te kunnen behalen en zal daarom jaarlijks door de 

bestuursleden geëvalueerd en geactualiseerd worden. Om die reden is het een ‘dynamisch actieplan’. 

Reguliere werkzaamheden komen niet in het actieplan voor. Denk aan bijhouden van de website, 

sociale media, het publiceren van De Kroniek en werkzaamheden zoals het scannen, duiden en 

archiveren van platte archiefstukken. 

Het streven is evenredig aandacht hebben voor het gehele werkgebied. Bij het formaliseren van de 

acties moet dit steeds een van de uitgangspunten zijn. 

Door deze actielijst in ‘bijlage 1’ te verbinden aan dit beleidsplan, willen we zo veel mogelijk de 

uitvoering borgen. 

 

5.2 Huishoudelijk reglement 

In een huishoudelijk reglement wordt de dagelijkse gang van zaken uiteengezet en de interne 

procedures vastgelegd. Denk aan archiveringswerkzaamheden, relatiebeheer, ledenadministratie en 

bestuurstaken. Op die manier creëren we een eenduidige, consistente manier van werken. Het 

huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. 

Het vigerende Huishoudelijk Reglement dateert van 26 maart 2003 en is niet meer actueel. Bovendien 

voorziet het niet in afspraken hoe de vereniging omgaat met vrijwilligers, de collectieregistratie en over 

de huisvesting. Om die reden is het Huishoudelijk Reglement herzien en als bijlage 2 te vinden bij dit 

beleidsplan. 

In de Algemene Ledenvergaring wordt het Huishoudelijk Reglement tezamen met dit beleidsplan ter 

instemming aangeboden. 

5.3 Meerjarenbegroting 

Om een realistische planning te maken, is financieel inzicht nodig. In een meerjarenbegroting maken 

we een financiële vertaalslag van de dagelijkse gang van zaken en de kosten uit het actieplan, afgezet 

tegen de verwachte inkomsten.  

De OHV is financieel een gezonde vereniging en heeft in de afgelopen jaren voldoende reserve 

opgebouwd om deze plannen te verwezenlijken.  

Deze meerjarenbegroting voor de komende vier jaar is hier als bijlage 3 bijgevoegd.  
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6 Bijlagen: 
 
1. Dynamisch actieplan 

2. Huishoudelijk reglement 

3. Meerjarenbegroting 
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1. Dynamisch actieplan 
Prioriteit Onderwerp 

 

1 
Promotiemateriaal laten maken zoals visitekaartjes, reclamebanner,  folders 
t.b.v. promotie, ledenwerving, donaties, collecties en schenkingen. 
Informatie bij VVV en raadhuis Graft, museum, architecten, 
projectontwikkelaars, makelaar en notarissen. 

‘Standaard’ vragenlijst om (oudere) mensen te interviewen om te voorkomen 
dat historische informatie verloren gaat. 

Zover als mogelijk meepraten/reflecteren op plannen van organisaties zoals  
Landschap NH en Staatsbosbeheer. 

Zitting in commissie pré- advies van de Historische Vereniging Alkmaar en de  
adviescommissie historische bouw van gemeente Alkmaar. 

Abonnement op informatie op vergunningsaanvragen en bestemmingsplanen 
bij gemeente, zodat er zicht is op wijzigingen in het werkgebied. 

Andere historische organisaties rond het werkgebied in kaart brengen voor 
mogelijke samenwerking.  met andere met andere partners (bijv. Historisch 
café Alkmaar, Schermer Molens en/of andere OHV-en) 

Overzicht opvragen met belangrijke lokale historische data van historische 
gebeurtenissen. 

Werkafspraken voltooien, schenking overeenkomsten actualiseren. 

Verwerkersovereenkomst in het kader van de  Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) opstellen.  

Back up voor De Kroniek organiseren (is inmiddels geregeld) 

Regels stellen en kenbaar maken voor in te leveren kopij t.b.v. Kroniek. 

Periodiek bijpraten met Museum en Regionaal Archief Alkmaar. Over o.a. de 
ontsluitbaarheid van de collectie via website, beeldbank o.i.d. en het 
verbeteren van de werkruimte OHV archief.  

Vragen om ideeën en schrijvers voor artikelen, verhalen in Kroniek en Sociale 
Media. 

Voorbereiding op het 45-jarig jubileum in 2023. 

Werven van vrijwilligers voor diverse activiteten, waaronder schrijvers verdeeld 
over het werkgebied.  

Prioriteit Onderwerp 
 

2 
Promotie op markten/evenementen. (boekverkoop, Kroniek, informatiefolders) 

Gevelsteenroute maken a.d.h.v. uitgegeven boek 

Oudheidkundige vitrine in raadhuis Graft. 

Scholieren betrekken met educatieve projecten i.s.m. Museum en/of andere 
partners. Actief beschikbaar zijn voor studenten en jongeren met 
schoolopdrachten. 

Informatie ophalen bij HVA over opzetten van een eenvoudige vorm Puienprijs 
of aanhaken bij Alkmaar. 

Regelmatig adverteren in bladen en op sociale media. 

Basisschoolkinderen de oudere generaties laten interviewen (behoud van 
verhalen en aansluiten met jeugd) 

Website linken aan RAA en Memorix. 

Het organiseren van excursies voor jong en oud. Denk ook aan samenwerking 
met Museum en Historische vereniging Alkmaar. 

Prioriteit Onderwerp 
 

3 
Geo-caching routes, wandelroutes dorpen in werkgebied 

Dorps/landschap escape tour door werkgebied. 

Organiseren en uitreiken “Puienprijs” of een soortgelijke prijs voor andere 
objecten of bouwwerken. 

 



 

Pagina 12 Beleidsplan OHV 2022 – 2025  Vastgesteld ALV 20-04-2022 
 

De kosten van het actieplan wordt hier onder weergegeven. De kosten zijn opgenomen in de 

meerjarenbegroting op pagina 16. 

Begroting actieplan 2022 2023 2024 2025 

promotiemateriaal   1000,00 100,00 100,00 100,00 

excursies + jeugdexcursies 300,00 500,00 500,00 500,00 

Overige acties         

advertenties per jaar 250,00 250,00 250,00 250,00 

kraamhuur evenementen 250,00 200,00 200,00 200,00 

vitrine   750,00     

puienprijs o.i.d.   250,00 250,00 250,00 

wandelroutes promotie     500,00   

diverse onvoorzien 250,00 250,00 250,00 250,00 

          

totaal extra per jaar 750,00 1.700,00 1.450,00 950,00  
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2. Huishoudelijk reglement 
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 20-04-2022. Behorend bij de statuten die op 27 

augustus 2003 bij notaris Roem in De Rijp gepasseerd zijn. 

Doel huishoudelijk reglement 

De statuten bevatten de grondregels van de vereniging. In dit huishoudelijk reglement worden deze 

verder uitgewerkt en terminologieën gedefinieerd. Het reglement is aanvullend en niet in strijd met de 

statuten.  

Met dit huishoudelijk reglement willen we de interne procedures vastleggen, zodat het duidelijk is hoe 

we met elkaar omgaan.  

 

Interne procedures 

A. Lidmaatschap 

Ieder natuurlijk of rechtspersoon kan lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap gaat in 

wanneer men zich heeft aangemeld bij de ledenadministratie en de verschuldigde contributie 

heeft betaald.  

Het bestuur kan leden hun lidmaatschap ontzeggen, conform artikel 7 van de statuten, 

wanneer daar aanleiding voor is. Voorbeelden zijn het in diskrediet brengen van de vereniging 

of het niet betalen van contributie.  

Lidmaatschap geeft recht op het ontvangen van het bulletin 'De Kroniek', het bijwonen van 

lezingen, deelname aan excursies tegen minimale kosten en gratis toegang tot het museum 

'In t Houten Huis' te De Rijp en de expositieruimte in het raadhuis van Graft. 

Het lidmaatschap eindigt door opzegging bij de ledenadministratie. Er vindt geen teruggaaf 

plaats van contributie van het nog lopende jaar. 

 

B. Donateurschap 

Een donateur is ieder natuurlijk of rechtspersoon die zich bij het bestuur heeft gemeld en de 

vereniging periodiek geldelijk wil steunen.  

Donateurs die geen lid zijn, hebben wel toegang tot de Algemene Ledenvergadering, maar 

hebben geen stemrecht. 

C. Vrijwilligers 

Voor het uitvoeren van verenigingsactiviteiten, in welke vorm dan ook, kan elk lid zich bij een 

van de bestuursleden aanmelden als vrijwilliger. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze 

betrouwbaar en loyaal zijn.  

In elke eerstvolgende bestuursvergadering worden de nieuw aangemelde vrijwilligers als 

zodanig geregistreerd.  

Geregistreerde vrijwilligers zijn, in een collectieve verzekering van de gemeente Alkmaar, 

verzekerd tegen risico’s en ongevallen die gebeuren tijdens het vrijwilligerswerk. Om alle 

vrijwilligers in de gemeente Alkmaar te beschermen, heeft de gemeente Alkmaar een 

collectieve verzekering afgesloten.  

Het bestuur streeft er naar eenmaal per twee jaar een activiteit voor alle geregistreerde 

vrijwilligers aan te bieden en besteedt tijdens speciale gelegenheden aandacht aan het belang 

van vrijwilligers. 
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D. Lid van verdienste 

Leden die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen aan 

de jaarvergadering worden voorgedragen voor het ‘Lidmaatschap van Verdienste’. De 

voordacht kan geschieden door het bestuur of door tenminste vijf leden. Een lid van 

verdienste heeft de volgende privileges: 

 Vrijstelling van contributie 

 Gratis deelname aan activiteiten van de vereniging 

 

E. Privacy 

De ledenadministratie gaat zorgvuldig om met het verwerken van de gegevens van de leden, 

vrijwilligers en donateurs. In het kader van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ 

wordt in een verwerkersovereenkomst vastgelegd hoe er met de persoonsgegevens wordt 

omgaan en welke maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. 

 

F. Contributie 

Ieder lid, met uitzondering een Lid van Verdienste, betaalt jaarlijks contributie op uitnodiging 

van de penningmeester. Het bedrag wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. 

 

G. Bestuursleden 

Aanvullend op de statuten kunnen kandidaten voor het bestuur zich aanmelden bij het 

bestuur. Het bestuur beoordeelt de kandidaat op geschiktheid voor de functie.  

Kandidaten voor een door het bestuur verkozen functie worden vervolgens voorgedragen aan 

de Algemene Ledenvergadering, alwaar stemming plaatsvindt.  

Het bestuur verdeelt onderling de taken en functies. Het bestuur maakt een rooster van 

aftreden conform de statuten. 

 

H. Dagelijks bestuur 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks 

bestuur is gemachtigd tot incidentele uitgaven ten behoeve van de dagelijkse bedrijfsvoering 

tot een bedrag van 2000 euro. Zij legt hiervoor verantwoording af aan de overige 

bestuursleden. Bij een hogere uitgave is vooraf instemming vereist van een meerderheid van 

het bestuur.  

 

I. Bestuur 

Het bestuur behoeft instemming van de Algemene Ledenvergadering voor bestuursbesluiten 

met een waarde welke de liquiditeit in gevaar kan brengen.  

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

J. Bestuursvergaderingen 

De vergaderingen worden in een jaarrooster vastgelegd. Alle bestuursleden kunnen voor 

spoedeisende vraagstukken tussentijdse bestuursvergaderingen uitschrijven.  

Bij een tussentijdse en spoedeisende bestuursvergadering is tenminste één lid van het 

dagelijks bestuur en minimaal de helft plus één lid van het bestuur aanwezig. 

De verslagen van de bestuursvergaderingen worden ter kennisname gedeeld met het bestuur 

van Stichting Museum ‘In het Houten Huis’.  
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K. Algemene ledenvergaderingen 

Conform statuten en aanvullend: bij het staken der stemmen wordt er éénmaal een 

herstemming gedaan. Wanneer dan weer de stemmen staken is het voorstel verworpen. 

 

L. Collectie 

Het bewaren van de collectie bij derden vindt plaats onder voorwaarden van bewaring en 

blijven eigendom van de OHV. Er zijn werkafspraken m.b.t. het bewaren, de beschikbaarheid 

en het gebruik van de archiefstukken. Deze werkafspraken worden jaarlijks geëvalueerd met 

de betrokken partijen. 

Het onderbrengen van de collectie platte archiefstukken vindt plaats in het raadhuis van Graft 

en bij het Regionaal Archief Alkmaar.  

Het onderbrengen van de beeldbankcollectie vindt plaats bij Stichting Museum ‘In het Houten 

Huis’ 

Er is een register van aanwinsten en er is een schenkingsovereenkomst voor aanbieders van 

historisch materiaal waarin is vastgelegd dat het aangebodene wordt geschonken aan de 

vereniging.  

 

M. Huisvesting 

De OHV maakt, ten behoeve van archiveringswerkzaamheden, gebruik van de tweede 

verdieping en zolder in het raadhuis van Graft en, ten behoeve van de beeldbank, van de 

werkruimte in het Museum ‘In het Houten Huis’. 

 

N. Wijzigingen huishoudelijk reglement 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten worden aangebracht door de jaarlijkse- of 

een daartoe uitgeschreven Algemene Ledenvergadering. Voor goedkeuring van de wijziging is 

een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist. Het 

huishoudelijk regelement treedt direct in werking na goedkeuring in de Algemene 

Ledenvergadering. 

 

O. Slotbepaling  

In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. 
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3. Meerjarenbegroting 
 

Kosten: 2022 2023 2024 2025 

          

4299 Kosten voorziening huisvesting 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

4362 Antagonist Domein en Hosting 90,00 90,00 90,00 90,00 

4363 Website onderhoud 500,00 500,00 500,00 500,00 

4364 Algemeen ICT 750,00 800,00 850,00 900,00 

4365 Afschrijving ICT 250,00 250,00 250,00 250,00 

4521 Vergaderkosten ALV 500,00 550,00 600,00 650,00 

4522 Vergaderkosten bestuur 300,00 325,00 350,00 375,00 

4530 Excursies en Lezingen 300,00 500,00 500,00 500,00 

4540 Representatie kosten 100,00 100,00 100,00 100,00 

4550 Kosten vrijwilligersdag 500,00 0,00 500,00 500,00 

4560 Sponsoring (aan derden) 450,00 250,00 275,00 300,00 

4570 Promotiematerialen 1.000,00 100,00 100,00 100,00 

4580 Kosten actieplan 750,00 1.700,00 1.450,00 950,00 

4590 Kosten 45 jarig bestaan   3.000,00     

4631 Abonnementen 200,00 200,00 200,00 200,00 

4632 Internet abonnement 700,00 700,00 700,00 700,00 

4680 Porto 40,00 40,00 40,00 40,00 

4690 Overige Kantoorkosten 350,00 350,00 350,00 350,00 

4710 Kosten archief 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 

4870 Bankkosten 300,00 300,00 300,00 300,00 

4880 Verzekeringen 350,00 350,00 350,00 350,00 

7210 Kroniek 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 

4682 Porto Kroniek 800,00 800,00 800,00 800,00 

7230 Toekomstig boek 8.500,00       

          

  26.030,00 20.305,00 17.805,00 17.555,00 

     

     
Omzet: 2022 2023 2024 2025 

          

4930 Rente Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 

8101 Contributie in het jaar 12.500,00 12.750,00 13.000,00 13.250,00 

8210 Kroniek (museum) 800,00 810,00 820,00 830,00 

8220 Gebouwd in De Rijp 0,00 0,00 0,00 0,00 

8810 Donaties bij contributie 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

8852 St. Jan Boon 230,00 230,00 230,00 230,00 

8853 Gemeente Alkmaar 0,00 0,00 0,00 0,00 

8990 Overige verkopen 50,00 50,00 50,00 50,00 

9010 Testamentaire uitkering Jan Boon 454,00 454,00 454,00 454,00 

          

  15.534,00 15.794,00 16.054,00 16.314,00 

 

 


