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Inleiding

Periode 2015 - 2017

De Vereniging Oud-Linschoten (VOL) is opgericht op 17 mei 2013.
Het vestigingsadres is: G. van der Valk Boumanstraat 25, 3461 EK te Linschoten,
gemeente Montfoort. Tel: 06 81702602. Email: info@oud-linschoten.nl.
KvK. nr: 57959145
Fiscaal nummer: 8528.10.428
Website: www.oud-linschoten.nl
Bankrekening nummer: NL21 RABO 0101 4996 04
In mei 2015 telde de vereniging 156 leden.
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:
Dick van As (voorzitter)
Dick Daniëls (penningmeester)
Pim van ’t Woud (secretaris)
Jan van Eck (lid algemeen)
Rumy van den Heuvel (lid algemeen)
Janneke Hilgeman (lid publiciteit)
Hans Knijff (lid algemeen)
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar en zijn één keer herbenoembaar.
De reden voor het opstellen van dit beleidsplan is tweeledig:
 In het bestuur moet helder zijn welke doelen er nagestreefd worden op korte, maar ook op
langere termijn, dus vallend buiten dit plan dat loopt tot 2017.
 De leden van de vereniging hebben recht te weten welke koers wordt gevaren. Daarom staat
dit beleidsplan op de website en wordt het in de ledenvergadering vastgesteld.
Hoewel er een regionale historische vereniging bestaat, de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,
denkt het bestuur dat een lokale vereniging zich beter kan nestelen in de dorpse gemeenschap.
Omdat de VOL op een ander niveau wil functioneren dan de SHHV zal er zeker geen concurrentie
ontstaan.
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Het bestaansrecht van de Vereniging Oud-Linschoten

Het doel van de Vereniging Oud-Linschoten staat in de statuten als volgt omschreven:
De vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van het dorp Linschoten en de nabije omgeving,
vast te leggen in beeld, geluid en tekst, historisch materiaal (ook bestaande publicaties) te
verzamelen, te beheren en te conserveren en dit erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek.
De vereniging wil de belangstelling wekken voor de geschiedenis van het dorp. De vereniging beoogt
onderzoek te doen, publicaties, presentaties en rondleidingen te verzorgen.
De doelgroep waarvoor de vereniging haar activiteiten ontplooit, is de bevolking van Linschoten en
omgeving, alsmede oud-ingezetenen en allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis ervan.
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Wat is er tot nu toe bereikt ?
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Door middel van vele berichten in diverse streekbladen is het bestaan van de VOL bij de
inwoners van Linschoten goed bekend.
Er is een folder ontwikkeld ten behoeve van de ledenwerving en publiciteit en er is een
website ontwikkeld.
Op Open Monumentendagen is de VOL partner van de commissie Open Monumentendag.
Dorpsbewoners weten de vereniging te vinden waardoor veel historisch materiaal is
ontvangen.
De tweede zaterdag van elke maand houdt de vereniging een inloopochtend voor
belangstellenden. Deze ochtenden (van 10 tot 13 uur) zijn succesvol. Aan de hand van een
thema wordt een stukje dorpsgeschiedenis belicht. De verhalen waarmee de bezoekers
komen, worden opgetekend en bewaard.
Dankzij een gift van de Rabo bank heeft de vereniging apparatuur kunnen aanschaffen als
een beamer, scanner en laptop.
De vereniging beschikt inmiddels over enkele vitrinekasten.
Het computerprogramma FotoBase is aangeschaft. Hiermee kan men foto’s opslaan en er
tekst bij plaatsen. Het programma heeft goede zoekfuncties.

Doelen voor de korte termijn
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Het vinden van een permanente werk- en opslagruimte.
Sponsoren en donateurs vinden om naast de ledenbijdragen extra financiële middelen te
hebben om bijv. huur te kunnen betalen.
Materiaal m.b.t. Linschoten verzamelen.
Dit materiaal archiveren en digitaliseren.
Een geluidsversterker aanschaffen.

Doelen voor de lange termijn

Het zal duidelijk zijn dat alle doelen voortvloeien uit de doelstellingen zoals deze zijn omschreven in
de statuten.
De hierna genoemde streefdoelen zijn wat concreter gemaakt en overstijgen de periode 2015-2017.










De VOL wil een collectie opbouwen van historisch materiaal dat iets te maken heeft met het
dorp Linschoten of de directe omgeving daarvan. Hierbij wordt gedacht aan oude, bijzondere
voorwerpen, streekkleding, foto’s, films van hobbyisten, geluidsbanden met het
streekdialect, knipsels, prenten, kaarten, etc.
De verzameling zal gefotografeerd en omschreven worden en daarna ook digitaal bewaard
worden in FotoBase. Oude foto’s worden gescand en in het programma opgeslagen.
De VOL wil een enthousiaste groep vrijwilligers bijeen brengen die bovenstaande doelen gaat
realiseren. Daarnaast zal er systeem worden aangebracht in de grote hoeveelheid knipsels.
Een deel van de collectie zal op gezette tijden getoond worden.
Verhalen van hoe het was zullen bewaard worden.
De VOL wil persoonlijk historisch onderzoek stimuleren en persoonlijke initiatieven
coördineren en daarmee zorgen voor continuïteit.
De VOL wil het uitbrengen van publicaties stimuleren of zelf verzorgen.
De VOL brengt vanaf 2015 twee keer per jaar een ledenblad uit: één keer voor de ALV in
maart en één keer vlak voor het nieuwe seizoen een meer inhoudelijk themanummer.
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Financiën

De vereniging heeft in het begin van 2013 een gift ontvangen van de Lions Club. Dit vormde een
startkapitaal. Vervolgens zijn via fondsen van de Rabobank in de jaren na de oprichting enige
bedragen binnengekomen. Tenslotte heeft het bestuur in de periode 14-15 verkoop van ontvangen
spullen georganiseerd, waardoor de financiën konden worden aangevuld.
In de tweede helft van het jaar 2013 zijn mensen lid geworden en betaalden voor hun lidmaatschap
€ 15 of vrijwillig meer.
In 2013 waren de uitgaven gering. De grootste uitgaven betroffen toen de website, het drukken van
de folder en de zaalhuur. In het seizoen 2014-2015 huurde de vereniging enkele lokalen in de oude
Timotheüsschool, wat een behoorlijke uitgavenpost opleverde.
De huisvesting in de Brede Vaart zal in 2015-2016 € 125,- per maand bedragen.
Daarnaast zijn er kosten voor kantoormateriaal en huishoudelijke artikelen.
Voor financiële dekking zorgen de jaarlijkse bijdragen van de leden. Daarnaast zullen sponsoren
worden gezocht. Mogelijk verleent de gemeente Montfoort de vereniging subsidie.
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Evaluatie

Eind 2017 vindt een evaluatie plaats van bovenstaand plan.
Vastgesteld in de voltallige bestuursvergadering van 22 juni 2015

D. van As, Vz.

