
Beleidsplan 2020-2025: samenvatting, de grote lijn.  

Gehele plan zie: website www.oudheidkundigekring.nl. Missie en Visie staan in de statuten. 

1.  Activiteiten 
 Blijven doen wat we deden.  

 Onderzoek naar: 
o belangstelling voor een of meer nieuwe werkgroepen. 
o mogelijke organisatie van een cultuurhistorisch evenement  (fiets?). 
o instappen in actuele projecten; nu cursus Velpologie, straks 450 jaar Rheden. 
o presentatie bij meer evenementen in de gemeenten. 

 

2. Ledenbereik en regiobereik 
 Meer inwoners betrekken bij de OKRR: groei van 600 leden nu naar 750 in 2025.  

 Meer evenredige verdeling van de lidmaatschappen over de 8 kernen. 

 Door meer aansluiting en samenwerking met plaatselijke instanties en verenigingen.  

 Actief jongeren bij de activiteiten betrekken.  
 

3. Publiciteit   
 Vorm en inhoud A&H wordt op peil gehouden. 

 Gebruiksgemak website handhaven, gebruik stimuleren en vaker aanpassen. 

 Facebook overwegen.  

  (Twee)maandelijks een Nieuwsbrief. Daarin staan leden centraal. 

 De OKRR blijft meewerken aan publicaties. 

 Betere vermelding in de gidsen en op de websites van beide gemeenten. 

 Er komt een eenduidig logo, briefpapier, banners, badges en flyers. 
 

4. Archiefbeheer 

 Beleid ontwikkelen. Wat wordt opgenomen en wat niet?  

 We volgen de werkwijze van Erfgoed Gelderland, gericht op:  
o beheer, behoud en toegankelijkheid van archiefmateriaal; 
o Het vergroten van kennis van auteursrecht en portretrecht; 
o Digitale toegankelijkheid via de website van de Erfgoed Gelderland; 
o Waardering van aangeboden archiefmateriaal. 
o afstemming op Gelders Archief en met Stichting CollectieGelderland.  

o Het lokale archief wordt opengesteld en is bereikbaar via de OKRR-website. 
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5. Vrijwilligers(beleid) 
 Meer leden actief laten zijn bij de OKRR.  

 De OKRR gaat de interesses van de leden in beeld te brengen. 

 Het bestuur stelt een lijst van taken, functies en rollen op.  

 Bij inschrijving wordt gevraagd naar interessegebieden. 
 

6. OKRR en de overheden 
 Gemeenten, provincie en waterschap 

 Het gemeentelijk beleid actief volgend en aanwezig bij evenementen. 

 Vertegenwoordiging in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is . 

 Onderhoud goede contacten met de gemeenten i.v.m. regionale projecten. 

 Bij de provincie is de OKRR actief in de organisatie Erfgoed Gelderland.  
 

7. Communicatie (beleid) 
 De uitgave van A&H blijft vergezeld gaan van een mededelingenblad van het bestuur 

 De OKRR ontwikkelt een gewaardeerde Nieuwsbrief. 

 Gebruik van de website wordt geanalyseerd, zo nodig vorm en inhoud aangepast. 

 Onderzocht wordt of gebruik van social media voor de OKRR zinvol is en goed 
verzorgd kan worden. (facebook). 

 Alle activiteiten worden steeds via de plaatselijke en regionale media aangekondigd. 

 

 8. Financieel beleid en uitvoerbaarheid 
 Het beleid dient binnen de bestaande hoogte aan inkomsten (lees: contributie) 

gerealiseerd te worden. Het financiële vermogen op de balans is tenminste tweemaal 
de jaarrekening.  

 Contributie; de mogelijkheid van partnerlidmaatschap wordt onderzocht. 

 De Nieuwsbrief besteedt aandacht aan donaties en legaten. Het belang van ANBI-
status wordt daarbij steeds vermeld. 

 Bestaande externe subsidiemogelijkheden worden benut. 

 De OKRR doet meer onderzoek naar advertentie- of sponsormogelijkheden.   

 Bij de uitvoering van plannen wordt gewerkt met vrijwilligers uit het bestand aan 
leden. Vrijwilligers kunnen met instemming van het bestuur een beroep doen op  

 Ondersteuning  in de vorm van deskundigheidsbevordering of op ondersteunende 
middelen voor een goede uitoefening van hun werkzaamheden of taken.  

 Het bestuur streeft naar een adequaat aantal vrijwilligers per activiteit. 
 

9. Samenwerking 

 De OKRR toont directe betrokkenheid (ondersteuning, samenwerking) met 
aanverwante instellingen, stichtingen en verenigingen: 

o Stichting Rheden op de Kaart. 
o Stichting Open Monumentendag. 
o Oranjeverenigingen zoals Velp voor Oranje. 
o Erfgoed Gelderland. 
o Landschapsbeheer organisaties, Gelders landschap en Natuurmonumenten. 
o Stichting Gelderse Kastelen.  
o De Geërfden van Velp en de Buurtschap van Dieren. 
o Vergelijkbare verenigingen in naburige gemeenten. 
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