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Beleidsplan Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal (2020-2025)

Doel, missie en visie
Voorwoord
Het is 2020. Er loopt nog een beleidsplan 2018-2021 dat toen geschreven is om tenminste
aan de ANBI-status te voldoen. Dit nieuwe beleidsplan heeft tot doel richting te geven aan de
ontwikkeling van de OKRR in de komende jaren. De onderlinge communicatie tussen de
leden, met het bestuur en de (te vormen) werkgroepen én met het bestuur staat in dit plan
centraal. Hoe organiseert de OKRR dat efficiënt en welke media worden daarbij benut?
Verder vraagt de samenwerking met externe relevante organisaties, zoals de gemeenten
Rheden en Rozendaal, zusterclubs, onderwijs en ook de Stichting Erfgoed Gelderland onze
aandacht.
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal hecht eraan duidelijk te zijn waar de
vereniging voor staat (= missie) en waar de vereniging voor gaat (=visie)
Schematisch gezien is onze werkwijze nu::

BESTUUR
Dorpswandelingen

Redactie
A&H

Tentoonstellingen
Website

Excursies

Archiefbeheer
Financiën, ledenadministrie.
boekenverkoop

Lezingen

LEDEN

Externe Contacten, waaronder comité Open Monumentendag, Stichting Rheden op
de kaart, gemeenten Rheden en Rozendaal, Erfgoed Gelderland e.a.

Missie
De statuten (21 april 2015) vatten de missie als volgt samen:
“Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis der geschiedenis
van de Zuidoost-Veluwezoom in het bijzonder de gemeenten Rheden en
Rozendaal, zomede het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Visie
Dezelfde statuten geven vervolgens in grote lijn aan hoe de OKRR dit doel gaat bereiken.
met al haar ten dienste staande wettige middelen, zoals onder meer:
- Het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, wandelingen en excursies;
- Het uitgeven van een tijdschrift en/of het bijhouden van een website;
- Het verwerven van en het bevorderen van de bewaring van historische voorwerpen,
documenten, afbeeldingen, boeken en andere geschriften;
- Het bevorderen en ondersteunen van onderzoek op historisch gebied en de
verschijning van publicaties daarover;
Het ondersteunen van en samenwerken met instellingen, stichtingen of verenigingen
die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven.

Hoe gaan we de missie vorm en inhoud geven in de periode 2020-2025
1. Activiteiten
Kennis van de geschiedenis van onze regio vergroten doet de OKRR door de organisatie
van:
 Tentoonstellingen; elk jaar één of twee grotere langdurige of meerdere kortdurende.
 Historische wandelingen; in elk van de 8 dorpen jaarlijks één, o.l.v. twee gidsen.
Daarnaast een wandeling i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten.
 Zomerexcursie naar een historisch interessante plaats in Nederland, België of
Duitsland
 Regionale excursie; binnen ca 50 km vanaf onze gemeenten.
 Vier of meer lezingen, waarvan één i.s.m. de Herensociëteit Velp (Oude-Jan-lezing).
 Een stand op de Koningsmarkt in Velp.
In de komende jaren wordt onderzocht of:
 Er belangstelling is voor een of meer nieuwe werkgroepen, zoals bijvoorbeeld een
werkgroep genealogie of een werkgroep monumentale bouwwerken/gebouwen.
 Er een cultuurhistorisch fietsevenement te organiseren is.
 De OKRR kan instappen in actuele projecten zoals nu 75 jaar bevrijding, straks 450
jaar Rheden, enz..
 De OKRR zich kan presenteren bij meer evenementen in de gemeenten.
2. Ledenbereik en regiobereik
Meer inwoners betrekken bij de OKRR gaat zorgen voor meer leden, een groei van 600
leden nu naar 750 in 2025. Gezien de leeftijdsopbouw betekent dit inspanning om bij al
onze bezigheden actief leden te werven.
 De OKRR streeft naar een meer evenredige verdeling van de lidmaatschappen over
de 8 kernen.
 Door meer aansluiting en samenwerking met plaatselijke instanties en verenigingen
wil de OKRR een grotere bekendheid verwerven.
 In de voorliggende periode willen we onderzoeken hoe we actief jongeren bij de
activiteiten kunnen betrekken. Denk daarbij aan:
o Lespakketten voor de scholen.
o QR-codes bij monumenten.
o Dorpswandelingen op je mobiel
o Pubquiz; regionale geschiedemis

3. Publiciteit
 Vorm en inhoud A&H wordt op peil gehouden.
 Gebruiksgemak van de website handhaven, gebruik ervan stimuleren en regelmatig
aan de tijd aanpassen.
 Facebook overwegen. Verdient veel (dagelijkse) tijd en aandacht!
 De OKRR verspreidt (twee)maandelijks een Nieuwsbrief. Daarin
o geeft de OKRR zich een gezicht en
o staat interactie met de leden centraal.
 De OKRR blijft meewerken aan publicaties.
 De OKRR staat duidelijk vermeld in de gidsen en op de websites van beide
gemeenten.
 Er komt een eenduidig logo, briefpapier, banners, badges.
4. Archiefbeheer
De OKRR gaat de komende jaren beleid ontwikkelen t.a.v. het OKRR-archief. Wat wordt
opgenomen en wat niet? We volgen de werkwijze van Erfgoed Gelderland, gericht op:
 Een juiste aanpak van beheer, behoud en toegankelijkheid van archiefmateriaal;
 Het vergroten van kennis van auteursrecht en portretrecht;
 Digitale toegankelijkheid via de website van de Erfgoed Gelderland;
 Waardering van aangeboden archiefmateriaal.
Het beheer wordt afgestemd met Gelders Archief en met Stichting CollectieGelderland.
Het lokale archief wordt bereikbaar via de OKRR-website.
5. Vrijwilligers(beleid)
Meer leden actief laten zijn bij de OKRR. De OKRR probeert de interesses van de leden
in beeld te brengen. Het bestuur stelt een lijst van taken, functies en rollen op.
Vervolgens wordt er actief gezocht naar de vervulling daarvan door leden. Bij inschrijving
wordt gevraagd naar interessegebieden.
6. OKRR en de overheden
Gemeenten:
 De OKRR volgt het gemeentelijk beleid en is actief aanwezig bij evenementen in de
twee gemeenten.
 Vertegenwoordiging in de te vormen gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is
belangrijk.
 We hebben contact met de gemeenten Rheden en Rozendaal om mee te werken aan
projecten die in onze regio spelen.
Provincie en waterschappen:
 Als het relevantie heeft voor ons werkgebied vervult de OKRR desgewenst een
adviesfunctie met betrekking tot beleidsontwikkeling bij provincie en waterschappen.
 De OKRR blijft in contact met de provincie en de betreffende waterschappen om mee
te werken aan projecten die in onze regio spelen.
 Op het niveau van de provincie acteert 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, indien nodig worden vorm en inhoud
aangepast.
Onderzocht wordt of gebruik van social media voor de OKRR zinvol is en goed
verzorgd kan worden.
Alle activiteiten worden steeds via de plaatselijke en regionale media aangekondigd.
Indien van belang, volgen persberichten over plaatsgevonden activiteiten.

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 ANBIstatus wordt daarbij steeds vermeld.
 Bestaande externe subsidiemogelijkheden worden benut.
 De OKRR doet meer onderzoek naar advertentie- of sponsormogelijkheden.
 Mocht dat niet lukken dan is contributieverhoging aan de orde.
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:
 Stichting Rheden op de Kaart
 Stichting Open Monumentendag
 Oranjeverenigingen zoals Velp voor Oranje
 Erfgoed Gelderland
 Landschapsbeheer organisaties, Gelders landschap en Natuurmonumenten
 Stichting Gelderse Kastelen
 De Geërfden van Velp en de Buurtschap van Dieren
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Bijlagen (nog te ontwikkelen!)
1. Financiële paragraaf
2. Uitvoeringsplannen
A. De Leden
B. De werkgroepen1)
C. Het Bestuur
______________________________________
1)

Project 2

Project 1

Mogelijke nieuwe werkgroepen:

Museum cultuurhistorie

Militaire geschiedenis

Monumentale gebouwen en bouwwerken

Locale actualiteiten

Begraafplaatsen en grafmonumenten

Waterwegen zoals sprengen, beken en rivieren en kanalen

Onderwijs geschiedenis

Kerkelijke historie
 Immateriaal erfgoed zoals verhalen, taal, dialect, palaeography
 Archeologie

Lezingen

PR, leden- en
fondsenwerving

Organisatie (2x)

Archief

