Historische Kring Woudsend
BELEIDSPLAN 2017 - 2022
1. INLEIDING
Na eerst vanaf de oprichting in oktober 2007 als werkgroep te zijn opgestart, is de Historische Kring
Woudsend (hierna soms afgekort als HKW) vanaf 7 augustus 2009 officieel doorgegaan als stichting. In
juni 2009 is het eerste beleidsplan gepresenteerd, voor de periode van 2009 tot 2012. Als vervolg hierop
is een tweede beleidsplan gemaakt, voor de periode van oktober 2012 tot oktober 2017. En nu is het
derde beleidsplan opgesteld, voor de periode van oktober 2017 tot oktober 2022.
In dit nieuwe beleidsplan worden niet alleen de plannen voor de toekomst uiteengezet, maar wordt ook
teruggeblikt op de afgelopen periode. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat er een toenemende
belangstelling bestaat voor de geschiedenis van Woudsend e.o. Het aantal donateurs heeft de 200
overschreden en de jaarlijkse donateursavond wordt druk bezocht en zeer gewaardeerd. Voor ons dan
ook reden om het beleid niet te wijzigen en met dit nieuwe beleidsplan door te gaan op de ingeslagen
weg. Het doel is ook om de Historische Kring Woudsend te continueren als een waardevolle culturele
instantie in het bloeiende Woudsender dorpsgebeuren.
Woudsend, januari 2018
Douwe Zondervan (voorzitter)

2. DOELSTELLING
De doelstelling van de HKW is sinds de oprichting niet gewijzigd en luidt als volgt:
-

-

het onderzoeken, vastleggen en toegankelijk maken van de historie van Woudsend en de daarbij
behorende buurtschappen Ypecolsga, Indijk, Koufurderrige en Smallebrugge (hierna genoemd:
Woudsend e.o.);
het behoud van documenten, beeldmateriaal en voorwerpen, die van historische waarde zijn voor de
geschiedenis van Woudsend e.o.;
het bevorderen van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Woudsend e.o.

3. BEREIKEN DOELSTELLING
De Historische Kring Woudsend wil haar doelstelling bereiken door:
- het verzamelen, inventariseren en archiveren van historisch materiaal, zoals documenten, artikelen,
ansichtkaarten, foto’s, dia’s en films;
- het verzamelen en bewaren van historische voorwerpen;
- het eventueel aankopen van waardevolle (unieke) historische documenten, prenten, schilderijen of
voorwerpen, (mede) gefinancierd via sponsoring en/of giften;
- het vastleggen van historisch waardevolle herinneringen en verhalen van oud(e)-Woudsenders;
- het publiceren van historisch materiaal via een website;
- het organiseren van lezingen, thema- en filmavonden;
- het publiceren van artikelen in de dorpskrant;
- het exposeren van historisch materiaal;
- het houden van inloopmiddagen;
- het opzetten van schoolprojecten;
- het verzamelen en verstrekken van informatie over historische panden en locaties;
- het jaarlijks uitgeven van een nieuwsbrief voor onze donateurs;
- het onderzoeken en publiceren van historische feiten over Woudsend e.o.;
- het maken en uitgeven van folders en boekjes over de Woudsender historie;
- het maken van contacten en delen van historisch nieuws met geïnteresseerden in de geschiedenis
van Woudsend e.o. via een eigen facebook-pagina.
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4. ORGANISATIE
De Historische Kring Woudsend e.o. is een stichting met een stichtingsbestuur en werkgroepen. De
leden van de werkgroepen worden gezamenlijk betrokken bij de activiteiten van de stichting.
Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Als
dit nodig blijkt zal het bestuur worden uitgebreid tot maximaal 7 leden. Het stichtingsbestuur zorgt voor
de organisatie van de stichting en de contacten met de leden van de werkgroepen, donateurs, instanties
en overige belangstellenden.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Herbenoeming is mogelijk, eventueel
voor een kortere periode. In een aparte bijlage is het rooster van aftreden opgemaakt.
Naast het bestuur heeft de Historische Kring Woudsend e.o. momenteel 14 leden in werkgroepen. De
Kring staat open voor nieuwe leden, die actief in werkgroepen willen meedoen aan de realisatie van de
doelstellingen.
Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting onbezoldigd.
Een vergoeding van de door hen gemaakte kosten ten behoeve van de stichting vindt plaats na overlegging van de onkostennota aan de penningmeester.
In de maanden september tot en met mei komt het stichtingsbestuur met de leden van de werkgroepen
maandelijks voor een vergadering bijeen. Hier worden het wel en wee van de stichting besproken en de
taken verdeeld. Gedurende deze periode worden er ook wekelijks inloopmiddagen gehouden, waarbij
tevens leden van de werkgroepen actief zijn.
De HKW is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee
vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

5. FINANCIËN
Voor het realiseren van de doelstellingen zijn financiële middelen onontbeerlijk. De Historische Kring
Woudsend tracht de benodigde financiën te verkrijgen door:
• subsidies;
• donaties (o.a. via donateurs);
• opbrengsten van in eigen beheer gemaakte producties ( kaarten, dvd’s e.d.);
• legaten en giften.
Voor de opzet en presentatie van een historisch archief is een subsidie ontvangen van de Stichting
Woudsend Anno1816. Dit bedrag is geheel besteed.
Door het voeren van een aangepast financieel beleid hebben we de laatste jaren een positief resultaat
behaald in onze jaarrekening. Verder zijn er door giften en een nog steeds groeiend donateursbestand
voldoende financiële middelen om voor de periode van dit nieuwe beleidsplan de geplande activiteiten te
financieren.

6. TERUGBLIK ACTIVITEITEN oktober 2012 tot oktober 2017
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
• Verzamelen, rubriceren en archiveren van oud historisch materiaal.
• Presentatie en verkoop van historisch materiaal tijdens plaatselijke evenementen en het
Historisch Festival in Workum (2015).
• Publicatie van artikelen in de dorpskrant (maandelijks).
• Jaarlijks (november) het organiseren van een open donateurs-avond, met eerst een terugblik van
activiteiten van de HKW en een overzicht van de aanwinsten; vervolgens een thema-presentatie:
2012: historie Woudsend in Fries Scheepvaartmuseum, trek-beurtvaart in ZWH (Meindert Seffinga);
2013: zeevarend Woudsend in de 18e eeuw (Piebe de Boer);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013: Film dokter Groot 1936/7 en Huberts/De Jong 1970-1985;
2014: Vervoer en verkeer;
2015: Woudsend e.o. in de 2e Wereldoorlog;
2016: Film Woudsend e.o. jaren 80 en 90 gemaakt door diverse plaatselijke amateurfilmers;
2017: Winkels van vroeger.
Het jaarlijks uitgeven van een nieuwsbrief voor onze donateurs.
Beheer en uitbreiding van banners met historische informatie over panden in centrum van ons dorp.
Het inzichtelijk en toegankelijk maken van historisch materiaal via onze eigen website (2014) en die
van “Dorpsarchieven.nl”.
Het in kaart brengen van de Historie van Woudsend, via het verzamelen van artikelen, publicaties,
boeken en kaarten.
Het op verzoek leveren van historische informatie aan particulieren en instanties:
- diverse verzoeken om informatie over personen en panden;
- informatie over de stegen voor het Stegenplan van Vereniging voor Dorpsbelangen (2014).
Opzetten van het molenproject voor basisscholen (2013).
Aktie gevoerd (2014) om het oorlogsmonument bij Waterloo beter toegankelijk te maken (helaas is
ons voorstel, het monument honderd meter te verplaatsen naar de rotonde, niet overgenomen).
Uitgave van een historisch kwartet spel (2016).
Uitgave van een dvd met oude filmbeelden (2016): Woudsend in de 70-er jaren (Huberts, De Jong,
Visser, Van der Wal), met toegift film van dokter Groot (1936-1937).
Het mee initiëren, ontwerpen en plaatsen van een gedenkbord voor Woudsend Verzekeringen.
Presentaties in 2017 verzorgd voor Visvereniging Workum, Kerkepad, R.K. Basisschool.

7. ACTIVITEITEN oktober 2017 tot oktober 2022
De Historische Kring Woudsend is van plan in de periode van oktober 2017 tot oktober 2022 de
volgende activiteiten uit te voeren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzamelen en archiveren van oud historisch materiaal;
Verzamelen van kadaster-gegevens van panden in ons dorp;
Doorgaan met het archiveren, rubriceren en opslaan van historisch materiaal;
Organisatie van inloopmiddagen;
Publicatie van historische artikelen in de dorpskrant;
Presentatie en verkoop van historisch materiaal bij evenementen;
Jaarlijks organiseren van open donateursavonden;
Uitgave van een vierde dvd met oude filmbeelden over Woudsend;
Op afroep presentaties verzorgen (eerste is al gepland op 31 maart 2018 voor ver. Waterwende);
Uitbreiden van banners met informatie over historische winkels en panden;
Onderzoeken hoe we ons archief toegankelijk en muteerbaar kunnen maken, nu de website van
“Dorpsarchieven.nl” niet meer wordt onderhouden;
Doorgaan met de historie van Woudsend in kaart te brengen, o.a. door eigen onderzoek en het
verzamelen van publicaties, artikelen, kaarten etc.;
Op verzoek leveren van historische informatie aan particulieren en instanties;
Uitgeven van nieuwsbrieven aan onze donateurs (één keer per jaar);
Onderzoek naar zilversmeden in ons dorp;
Organiseren van een tentoonstelling in 2019 in verband met ons 10-jarig lustrum, in samenwerking
met het Fries Scheepvaart Museum.

Bijlage: Rooster van aftreding bestuursleden
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Bijlage Beleidsplan Historische Kring Woudsend
ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN
Oprichting als werkgroep: oktober 2007, als Stichting: 7 augustus 2009
Aftredend op:
Augustus 2013:
Augustus 2014:
Augustus 2015:
Augustus 2019:
Augustus 2020:
Augustus 2021:

Bestuurslid:
Peter Kranendonk
Siemon de Vries
Douwe Zondervan
Peter Kranendonk
Siemon de Vries
Douwe Zondervan

Herbenoemd of nieuw bestuurslid:
Peter Kranendonk
Siemon de Vries
Douwe Zondervan
……………………
……………………
……………………
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