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Beleidsplan Historische kring Nederhorst den Berg
1)

Vastgesteld:
Door het bestuur van de Historische Kring Nederhorst den Berg, op
26 oktober 2021.

2)

Identiteit:
De Historische kring Nederhorst den Berg is een vereniging zonder
winstoogmerk.

3)

Doelstelling van de Historische Kring Nederhorst den Berg:
1)
het onderzoeken, beschrijven, het zoveel mogelijk digitaal
vastleggen van de geschiedenis van het dorp en dit
bekendmaken aan de inwoners en overige belangstellenden.
2)
het verwerven, beschrijven, bewaren en conserveren van
voorwerpen, die voor de geschiedenis van Nederhorst den Berg van
belang zijn.

4)

Verwerving van de inkomsten:
De leden betalen per jaar een contributie. Daarnaast wordt een subsidie
ontvangen van de gemeente Wijdemeren.
Voor de financiering van speciale en/of grote projecten, wordt een
beroep gedaan op sponsoren.

5)

Beheer van de bestedingen en het vermogen
Het beheer van het vermogen en de bestedingen zijn door het bestuur
opgedragen aan de penningmeester. Deze legt gevraagd en ongevraagd
verantwoording af aan het bestuur. In de jaarlijkse algemene
ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over
het gevoerde financiële beleid door middel van een staat van inkomsten en
uitgaven en de balans.
Een bij toerbeurt uit het ledenbestand gekozen kascommissie controleert
de boeken en de kas en rapporteert de bevindingen onafhankelijk aan de
Algemene Ledenvergadering.

6)

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de HKNdB
Voor het realiseren van de doelstellingen wordt onderzoek ingesteld,
naar historische gebeurtenissen en objecten die van invloed waren op
Nederhorst den Berg en zijn bewoners.
De resultaten worden gepubliceerd via internet, nieuwsbrieven en via
Werinon, het periodiek van de Kring.

Ook worden er regelmatig gespecialiseerde sprekers uitgenodigd om
bepaalde facetten nader te belichten. Excursies naar speciale plaatsen en
en locaties staan regelmatig op het programma.
7)

Uitvoering van de werkzaamheden
De werkzaamheden worden verricht door gespecialiseerde werkgroepen:
Foto werkgroep
Deze groep verzamelt (historische) foto's. Deze worden gedigitaliseerd
en met een verklarende tekst digitaal opgeslagen.
Uit oogpunt van zekerheid zijn back-ups elders ondergebracht.
De bestanden zijn toegankelijk voor de leden middels werkstations in de
werkruimte van de Kring en via internet voor leden en derden.
Redactie van het periodiek Werinon
Vormt de redactie voor het periodiek van de Kring: Werinon. Het blad
bevat verslagen van historisch onderzoek en historische verhalen door de
leden. Het lezerspubliek bestaat uit de leden en overige geïnteresseerden.
Deze laatste groep wordt bereikt via de website en via
onderzoeksinstituten en bibliotheken.
Archief werkgroep
Belangwekkende documenten worden door een werkgroep
geselecteerd, behandeld, gerubriceerd, gearchiveerd en toegankelijk
gemaakt via werkstations in de werkruimte en via internet.
Werkgroep beeld en geluid
Deze werkgroep buigt zich over dia's, films en geluidsfragmenten. Deze
worden o.a. bewerkt naar toekomst bestendige geluid en beelddragers.
ICT werkgroep
De computer-, scan-, kopieer-, projectie- en data-opslagapparatuur,
inclusief de software, wordt beheerd en onderhouden door de ICT
werkgroep.

Gezamenlijk wordt er aan historische kenmerken/monumenten voor het
dorp gewerkt. Zo is recent een foto-borden-wandelroute langs historische
gebouwen en objecten ontworpen en gerealiseerd. Een uitbreiding is
recent gerealiseerd. Ook werd er een monument opgericht ter
nagedachtenis aan de bemanning van een Canadese bommenwerper die in
WOII verongelukte in de gemeente. De onthulling vond plaats in het

bijzijn van nabestaanden, de inwoners van de gemeente en vele
autoriteiten.
Recent is ook een monument voor een 3-tal oorlogsslachtoffers
gerestaureerd.

8)

Op de toekomst gericht beleid:
Het beleid voor de toekomst is vooral gericht op:
verbreding en verdieping van de historische onderzoekingen
uitbreiding en verjonging van het bestuur
uitbreiding ledenbestand vooral met jongeren
uitbreiding (digitale) informatievoorziening
uitbreiden werkgroep "beeld en geluid"
meer naar buiten treden
realiseren en instant houden van een oudheidskamer
verwerving ANBI status en een cultuurstatus.

9)

Het bestuur:
Het bestuur bestaat per 26 -10-2021 uit:
voorzitter:
de heer A.C.M. Kuijs
secretaris:
Mevrouw A.M.E. Baar
penningmeester: Mevrouw P.A.M. van 't Klooster
bestuurslid
de heer J.W.M. van Wijk
bestuurslid
de heer J.M. Stalenhoef

Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na benoeming af volgens een
door het bestuur opgesteld rooster. De aftredende is terstond
herbenoembaar.
10)

Beloningsbeleid:
Er wordt geen beloning aan de bestuursleden betaald. Alleen directe
onkosten worden vergoed.

Namens het bestuur van de Historische Kring Nederhorst den Berg:

A.M.E. Baar
secretaris

A.C.M.Kuijs
voorzitter

