BELEIDSPLAN 2015
Verleden, Heden en Toekomst
Verleden Heden en Toekomst , dit zijn de drie pijlers die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn en waarop onze vereniging rust.
Wij zijn niet voor niets een historische vereniging, de naam zegt het al, wij
houden ons heel erg bezig met het verleden van ons dorp. Immers, onze
doelstelling is: De geschiedenis van ons mooie Waaldorp bewaren voor de
toekomst, iets waar we in het heden druk mee bezig zijn.
Ook moeten we de toekomst niet uit het oog verliezen. Zonder toekomstplannen
heeft onze vereniging geen bestaansrecht.
Hoe willen we dat realiseren
Het verleden bewaren op verschillende manieren:
1. Het in ons archief bewaren van de aan ons geschonken voorwerpen die
betrekking hebben op ons dorp.
2. Het bewaren van oude foto’s en documenten.
3. Niet aanwezige, maar gescande foto’s en documenten digitaal bewaren
4. Boeken over de geschiedenis van ons dorp bewaren in onze bibliotheek.
Het heden is erop gericht alles toegankelijk te maken voor een zo breed
mogelijk publiek. Wij doen dat door:
1. Het archief iedere dinsdag van 09.30-12.00 uur en van 13.00-15.30 uur
open te stellen voor bezoekers die door de aanwezige medewerkers
worden geholpen met het beantwoorden van hun specifieke vragen.
2. Het houden van een aantal exposities per jaar.
3. Het houden van lezingen, zowel in ons gebouw als bij bv ouderencentra,
scholen, bibliotheek of verenigingen, al of niet met diapresentaties.
4. Publicaties in verschillende regionale weekbladen te verzorgen.
5. Het bijhouden van een website.
6. Deel te nemen aan manifestaties zoals de Oranjebraderie, de Zomer
Parkdag en een Kerstmarkt.
Al zijn we een Historische vereniging wil dat niet zeggen dat we ons niet op de
toekomst moeten richten. Hiervoor moeten we:
1. Gezien alle activiteiten die op ons afkomen het aantal bestuursleden en
vrijwilligers dat structureel of incidenteel ons wil helpen uitbreiden.
2. Alert blijven op veranderingen die in ons dorp gaan plaatsvinden en
ervoor zorgen dat monumenten niet zonder meer worden gesloopt. Dit
door de goede contacten met het gemeentebestuur te behouden en waar
mogelijk te intensiveren.
3. Op de hoogte blijven van eventuele archeologische vondsten .
4. Ons gebouw een aantrekkelijke uitstraling geven zodat passanten graag
naar binnen willen komen.
5. Onze bezoekers als zij eenmaal binnen zijn op een gastvrije manier
kunnen ontvangen.
6. De eerste etage toegankelijk maken voor minder validen .

7. Om de hierboven genoemde feiten in de voor ons liggende jaren doorgang
te kunnen laten vinden, moet het pand waarin we nu gevestigd zijn
drastisch worden verbouwd. Hiervoor zijn in de achter ons liggende
periode al de nodige stappen ondernomen. Zo is er een ‘Commissie Den
Brommert’ gevormd waarin behalve de bestuursleden Arie Verhoeven,
Alie Tas, Jaap van Beek en Joke van der Straaten de deskundigen Arie
van Wingerden, Denny Nugteren en Wim van Soest zitting hebben.
Allerlei onderzoeken zijn gedaan, er is een kostenberekening gemaakt en
subsidie aangevraagd.
8. Nu de subsidie voor de verbouwing is toegezegd, komt e.e.a. in een
stroomversnelling. Onze aandacht moet zich ook gaan richten op
fondsenwerving.
We moeten echter ook alle andere, zeker zo belangrijke zaken, niet uit het
oog verliezen en ons niet uitsluitend richten op de verbouwing.

