Beleidsplan van de oudheidkundige vereniging
“Herderewich” voor de periode 2017-2022

De vereniging
De oudheidkundige vereniging “Herderewich” werd in 1972 door een vijftal enthousiaste inwoners van
Harderwijk opgericht. Ze vonden dat er meer aandacht besteed moest worden aan de geschiedenis en
monumenten van Harderwijk en Hierden. In januari 1974 verscheen het eerste nummer van de
Herderewich-kroniek, de voorloper van het huidige kwartaalblad “Het Vittepraetje”.

Doelstelling
De oudheidkundige vereniging “Herderewich” stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling voor
de geschiedenis en archeologie van Harderwijk en Hierden te behouden en te bevorderen en tevens te
waken over het cultureel erfgoed van Harderwijk en Hierden .
Het bestuur van de vereniging vindt het belangrijk dat de leden en andere belangstellenden zich met de
bestudering van de geschiedenis en archeologie van Harderwijk en Hierden kunnen bezig houden,
waarbij de vereniging een stimulerende, verbindende en ondersteunende rol vervult. Het met elkaar in
contact brengen van leden en belangstellenden met dezelfde interesses in werkgroepen is hierbij een
belangrijk aspect. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instelling) met fiscaalnummer 40094224.

Bestuur
De oudheidkundige vereniging “Herderewich” heeft een bestuur dat gevormd wordt door een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden. Het bestuur vervult de statutaire
verplichtingen, vertegenwoordigt Herderewich in velerlei overleggen, onderhoudt externe contacten,
organiseert activiteiten en stimuleert leden van de vereniging.

De oudheidkundige vereniging “Herderewich” wil haar doelstelling bereiken
door:
 het bevorderen van historisch en archeologisch onderzoek in Harderwijk en Hierden;
 het bevorderen van activiteiten die op enigerlei wijze een historisch of oudheidkundig doel
dienen;




het bevorderen van het behoud van monumenten in Harderwijk en Hierden;



het organiseren van lezingen, thema- en filmbijeenkomsten;



het uitgeven van het kwartaalmagazine “Het Vittepraetje” met artikelen over de historie en
archeologie van Harderwijk en Hierden;



het samenwerken met instellingen, verenigingen en stichtingen die een soortgelijk doel
nastreven;

het publiceren van informatie over de historie van Harderwijk en Hierden en het bevorderen van
publicaties hierover



het verstrekken van informatie over historische panden, locaties, families of anderszins aan
particulieren en instanties;



het verzamelen, inventariseren en archiveren van historisch materiaal, zoals: boeken, artikelen,
documenten, tekeningen, voorwerpen, schilderijen, foto’s en films (in eigen beheer of beheer
elders).

Werkzaamheden en activiteiten 2017-2022
Het bestuur is van plan in de periode januari 2017 tot december 2022 samen met de leden de volgende
actiepunten uit te voeren:
 het uitbreiden van het aantal leden. Het ledenbestand groeit sinds begin 2016 weer. Deze trend wil
het bestuur voortzetten, zodat de vereniging in 2022 ongeveer 700 betalende/particuliere leden telt;
 het versterken van de binding tussen de vereniging en de leden. Het bestuur zal zich inspannen
meer leden te activeren, zodat de verschillende activiteiten nog meer tot bloei kunnen komen. Vele
handen maken licht werk, zo ook bij de regelmatige openstelling van de Vischpoort, het Historisch
Kenniscentrum, bij activiteiten van werkgroepen, het doen van onderzoek en het stimuleren van
jongeren en activeren van scholen in het bijzonder. Op die manier kunnen Harderwijkers en
Hierdenaren actief betrokken raken bij de geschiedenis van onze stad en ons erfgoed;
 bij het laagdrempelig aanbieden van de geschiedenis van Harderwijk en Hierden gebruik maken
van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Via verschillende kanalen worden leden
en geïnteresseerden bereikt, t.w. het Vittepraetje, de digitale nieuwsbrief, de website en social
media. Ook maken we gebruik van de krant en de lokale omroep.
o Naast een inhoudelijk magazine over historisch Harderwijk is het Vittepraetje ons
verenigingsblad met actuele mededelingen. Het wordt bij alle leden bezorgd;
o De digitale nieuwsbrief verschijnt tienmaal per jaar; het bestuur streeft naar een bereik van
80% van de leden in 2022 (t.o.v. 50% eind 2016);
o De website is momenteel vrij statisch. Het bestuur onderzoekt hoe dit te verbeteren;
o Social media: Herderewich is met name op Facebook actief, met 350 volgers. Gestreefd
wordt naar een bereik van meer dan 1.000 volgers via social media, bij voorkeur via
Facebook.
o Het digitaliseren van de bibliotheek en foto’s gebeurt in samenwerking met het
Stadsmuseum Harderwijk en het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe, binnen het
Historisch Kenniscentrum;
 het opzetten, inrichten en operationeel houden van het Historisch Kenniscentrum in het
gemeentehuis, in nauwe samenwerking met het Stadsmuseum Harderwijk en het
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Het Historisch Kenniscentrum Harderwijk is eind 2017 –
begin 2018 operationeel en wordt door vrijwilligers bemenst;
 het versterken van bestaande werkgroepen en het ondersteunen van nieuwe werkgroepen. In
2016 is op initiatief van actieve leden een voorstel gelanceerd om te komen tot een werkgroep
‘Tweede Wereldoorlog’;
 het bestuur streeft naar het behoud van immaterieel erfgoed binnen een werkgroep ‘dialect’ en
onderzoekt of er belangstelling voor is binnen de vereniging. Tevens wordt gedacht aan het
instellen van een werkgroep voor het vastleggen van waardevolle herinneringen en verhalen
van en over oud(e) Harderwijkers en Hierdenaren;
 het continueren en uitbreiden van de samenwerking met organisaties op het gebied van
geschiedenis en erfgoed in Harderwijk en Hierden. Dit gebeurt o.m. door deelname aan het
Platform Historisch Harderwijk en individueel met leden van het platform op basis van
interessegebied;

 er vindt voortdurend overleg plaats met de gemeente over diverse onderwerpen betreffende het
cultureel erfgoed;
 er is een samenwerking op projectbasis met historische verenigingen in de regio en met de
provincie. Wederzijds worden publicaties uitgewisseld;
 in 2016 is het Vittepraetje vernieuwd. De huidige vorm, als inhoudelijk magazine over historisch
Harderwijk, wil het bestuur voor 2017-2022 voortzetten. Jaarlijks vindt een inhoudelijke
evaluatie met de redactie plaats;
 het openstellen van de Vischpoort voor het publiek. De openingsdagen en openingstijden zijn
eind 2016 beperkt. Het streven is de Vischpoort meer open te stellen in de maanden mei t/m
oktober;
 het verzorgen van lezingen of presentaties over de geschiedenis of het erfgoed van Harderwijk
en Hierden. Per jaar vinden ten minste 4 thema-avonden plaats, waarvan er 1 in en over
Hierden wordt georganiseerd. De lezingen en presentaties vinden, waar mogelijk, op locatie
plaats. De lezingen zijn en blijven gratis te bezoeken voor leden van de vereniging. Het bestuur
bezint zich er op mogelijke entreekosten voor niet-leden te heffen;
 concreet invulling geven aan het jubileum van de oudheidkundige vereniging Herderewich in
2022. Er is een budget beschikbaar en sinds 2012 wordt jaarlijks gereserveerd voor
jubileumactiviteiten. Het bestuur komt in de ledenvergadering in het voorjaar van 2020 met een
plan om invulling te geven aan het jubileumjaar;
 Herderewich is vertegenwoordigd in de monumentencommissie en het bestuur ziet toe op de
zorg voor cultuurhistorisch erfgoed;
 Herderewich wil met betrekking tot historisch materiaal verbindingen leggen tussen het archief,
het Stadsmuseum, organisaties en particulieren. Het beheer van voorwerpen e.a. gebeurt in
samenwerking in het Historisch Kenniscentrum. Herderewich heeft geen eigen depot.

Huisvesting
De vereniging is gehuisvest in het rijksmonument “’De Vischpoort”. Voorlopig is de bibliotheek er onder
gebracht, maar die verhuist medio 2017 naar het Historisch Kenniscentrum. Ook is het archief van de
vereniging er te vinden, naast een aantal voorwerpen en foto’s.
Een huismeester is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en het onderhoud van het gebouw.

Werkgroepen
Binnen de vereniging is een aantal werkgroepen ingesteld. Het bestuur werkt aan een goede verbinding
met deze werkgroepen. Er vindt jaarlijks een (evaluatie) gesprek plaats met de leden van de
werkgroepen, maar een contactpersoon in het bestuur zou ook een middel zijn om de verbinding te
versterken. Lidmaatschap van een werkgroep is gebonden aan het lidmaatschap van de vereniging;
niet-leden van de vereniging kunnen geen deel uit maken van een werkgroep.

De volgende werkgroepen zijn actief:
1. de redactie van “Het Vittepraetje” is verantwoordelijk voor de uitgave van vier kwartaalbladen
per kalenderjaar. De relatie tussen het bestuur en de redactie staat beschreven in het nieuwe,
in 2016 opgestelde, redactiestatuut.

2. de werkgroep archeologie. Deze werkgroep is met name actief op het moment dat er
opgravingen gedaan worden.
3. de werkgroep genealogie. De werkgroep houdt zich bezig met het digitaliseren van
bevolkingsregisters en andere documenten. Leden van deze werkgroep houden zich bezig met
genealogisch onderzoek.
4. de werkgroep Hierden . Herderewich stimuleert een grotere betrokkenheid van Hierden. De
werkgroep organiseert in Hierden diverse activiteiten en verzamelt foto’s en verhalen. De
werkgroep is met een kraam aanwezig op de jaarlijkse boerenmarkt.
Daarnaast is een aantal leden van de vereniging belast met de uitvoering van bepaalde taken: de
ledenadministratie, de website, het vertegenwoordigen van de vereniging Herderewich in externe
commissies en overleggen.
5. een groep suppoosten Vischpoort, die tijdens de open dagen de Vischpoort bemensen.
6. een groep verspreiders Vittepraetje, Zij bezorgen het kwartaalblad bij de leden.
7. er is een groep in oprichting die het Historisch Kenniscentrum gaan bemensen.
Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om te komen tot de oprichting van nieuwe werkgroepen. Het
gaat daarbij om de volgende thema’s: dialect, verhalen van en over oud(e) Harderwijkers/Hierdenaren,
Harderwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Financiën
De contributie inkomsten zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging. Voor de
contributie geldt een minimumbijdrage die laag wordt gehouden. Veel leden betalen een hogere
bijdrage. Een eventuele verhoging van de minimumcontributie behoeft toestemming van de Algemene
Ledenvergadering.
Om de financiering van het Vittepraetje en andere activiteiten mogelijk te maken, wordt een beroep
gedaan op ondernemers en particulieren die middels sponsoring kunnen bijdragen.
Daarnaast verwerft de vereniging middelen door het beschikbaar stellen van de Vischpoort aan de
leden. Hiermee wordt o.a. de exploitatie van de Vischpoort bekostigd.
De Vischpoort wordt gehuurd van de gemeente Harderwijk, waar tegenover een huisvestingssubsidie staat.

Het bestuur

