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Beleidsplan van de Vereniging Oud-Linschoten
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Inleiding

Periode 2020-2022

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 2019 telde de vereniging 300 leden.
De redenen waarom gekozen is voor de rechtspersoon van een vereniging zijn:
1. Het beschikken over een organisatievorm waarbij dorpsbewoners ‘van onderop’ het beleid
van de vereniging mogen vorm geven dmv lidmaatschap .
2. Het, als vereniging, kunnen opbouwen van een herkenbare identiteit binnen de dorpsgemeenschap om zodoende een breed draagvlak te kunnen bewerkstelligen.
3. Via lidmaatschapsgelden zorgen voor een continue instroom van gelden, waardoor
activiteiten kunnen worden gerealiseerd en waarbij verantwoording aan de leden wordt
afgelegd.
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:
Boukje Zaadstra(voorzitter)
Dick Daniëls (penningmeester)
Pim van ’t Woud (secretaris)
Jan van Eck (lid algemeen)
Jeannette Huizenga (lid algemeen)
Janneke Hilgeman (lid publiciteit)
vacature (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.
 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 lokaal niveau wil functioneren tov het regionale niveau van de SHHV zullen deze 2
verenigingen elkaar blijven aanvullen. Onderlinge afstemming betreft ook de inmiddels opgerichte
historische club van Montfoort: Stichting Oud Montfoort (SOM). Met de SOM zijn goede afspraken
gemaakt mbt afstemming werkgebied en het elkaar informeren over de kalender mbt planning
evenementen.
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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:
“1.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.
2.De vereniging wil de belangstelling wekken voor de geschiedenis van het dorp. De vereniging
beoogt onderzoek te doen, publicaties, presentaties en rondleidingen te verzorgen.
3.De doelgroep waarvoor de vereniging haar activiteiten ontplooit, is de bevolking van Linschoten
en omgeving, van scholieren tot senioren, alsmede oud-ingezetenen en allen die belangstelling
hebben voor de geschiedenis ervan”.
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Wat is er tot nu toe bereikt ?
Door middel van vele berichten in diverse streekbladen is het bestaan van de VOL bij de
inwoners van Linschoten goed bekend en is een breed draagvlak ontstaan.
Er is een folder ontwikkeld ten behoeve van de ledenwerving en publiciteit en er is een website
ontwikkeld.
Op Open Monumentendagen (OMD) is de VOL partner van de Stichting Open Monumentendag
en heeft significante bijdragen geleverd om de OMD tot een succes te maken.
Dorpsbewoners weten de vereniging te vinden op de open inloopochtenden op woensdag,
waardoor veel historische materiaal is ontvangen. Daarnaast wordt via de individuele
bestuursleden ook historisch materiaal ingebracht.
De tweede zaterdag van elke maand houdt de vereniging ook ‘open huis’ (van 10 tot 13 uur) dmv
thema ochtenden. Deze zijn succesvol en staan in het teken van kennisoverdracht dmv lezingen,
foto -of filmpresentaties of kennis toetsing dmv een Quiz of een tentoonstelling van ons
nieuwste verworvenheden. Mbt de lezingen wordt een deskundige spreker uitgenodigd om een
stukje dorpsgeschiedenis toe te lichten. De verhalen van deze inleiders worden opgetekend en
bewaard in het VOL archief.
De VOL heeft 1x per jaar een excursie verzorgd naar een historisch en voor Linschoten relevant
object, omgeving en/of landschap.
Inmiddels is een netwerk van sponsoren en donateurs opgebouwd die met een jaarlijkse bijdrage
het bestaan en voortontwikkelen van de vereniging belangrijk faciliteren.
De vereniging beschikt inmiddels over enkele vitrinekasten voor blijvende exposities.
Door een van de VOL leden is een archiefsysteem ontwikkeld, dat inmiddels volop wordt
gebruikt.
Er zijn binnen de vereniging diverse werkgroepen van vrijwilligers opgericht die specifieke
werkzaamheden beheren mbt streekkleding/ archivering/ ledenblad/ rondleidingen en
sponsoring.
Contact met de Gemeente Montfoort is opgebouwd en wordt onderhouden , mn met de afdeling
Cultuurhistorie.



De Gemeente Montfoort heeft tegen betaling aan de Vereniging een ruimte (schoollokaal) ter
beschikking gesteld voor huisvesting, expositie en wekelijkse activiteiten.

 4 Doelen voor de korte termijn





5

Doorgaan met Sponsoren en donateurs vinden om naast de ledenbijdragen extra financiële
middelen te hebben om bijv. huur, website en events te kunnen betalen.
Materiaal m.b.t. Linschoten verzamelen; zowel op objectniveau als wel de verhalen die leven
op het gebied van mondelinge geschiedenis of -overlevering (de zgn “oral history”)
Het verzorgen en bewaken van goede audio als wel beeldweergave apparatuur .
De website moderniseren en actualiseren.

Doelen voor de lange termijn

Het zal duidelijk zijn dat alle doelen voortvloeien uit de doelstellingen zoals deze zijn omschreven in
de statuten. De bindende gedachte achter onze verenigingsdoelen is de visie dat wij, als
dorpsbewoners van en in Linschoten , staan op de “schouders van ouders”. De manier van leven en
besluitvorming van vroeger heeft het dorp van nu vorm gegeven ; maar dat zal ook gelden voor de
toekomstige generaties die in Linschoten gaan wonen; maw geschiedenis is niet iets van alleen
”vroeger” maar per definitie intergenerationeel en dus ook relevant voor kennis overdracht aan
onze kinderen.
De hierna genoemde streefdoelen zijn wat concreter gemaakt en overstijgen de periode2020-2022.












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,
schilderijen, prenten, kaarten, knipsels en de verhalen, van hoe het was, die worden verteld
(narrative- of ook wel “oral history” genoemd).
De verzameling zal gefotografeerd en omschreven worden in een digitaal web based systeem
(archief).
De VOL heeft een enthousiaste groep vrijwilligers die bovenstaande doelen realiseert. Knipsels
zijn verwerkt en zitten per onderwerp en per jaartal in mappen.
Bestaande , maar “vergeten” historische objecten in Linschoten, weer onder de aandacht
brengen (o.a. actie “redt het Angelusklokje”; schilderij Burgemeester van der Valk Bouman;
schilderij Winterlandschap Huijzer).
Een archiefsysteem is in ontwikkeling zodanig dat het toegankelijk kan worden gemaakt voor
geïnteresseerden, inclusief de mogelijkheid van project aanpak door plaatselijke scholen.
Een deel van de collectie (nav een thema) zal op gezette tijden worden tentoongesteld aan het
publiek.
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 al 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.
Het vinden van een permanente werk- en opslagruimte.

6. Financiën.
De financiële basis zijn de contributie-inkomsten van zo'n 300 leden, waarbij de contributie (€ 15 per
lid en € 10 per gezinslid) bewust laag wordt gehouden om geen drempel op te werpen en zo de
toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken. Een sponsorcommissie heeft actief voor een flink aantal
sponsors gezorgd. De meerjarige subsidie van de gemeente (€ 1.000 geïndexeerd) wordt met name
gebruikt voor de maandelijkse presentaties op zaterdagochtend. Andere bronnen van inkomsten zijn
donaties, verkopen, rondleidingen en acties. Voor grote activiteiten worden eenmalige bijdragen van
Fondsen en de RABO-bank gezocht en eventueel eenmalige extra-bijdragen van leden gevraagd.
De uitgaven betreffen de huisvesting (schoollokaal en opslagruimte), organisatiekosten,
werkmaterialen en vooral de kosten van de diverse activiteiten. De activiteiten zijn de maandelijkse
presentaties en incidentele grotere evenementen (Open Monumenten Dag, grotere films, enz). Voor
de grotere evenementen is het nodig een redelijke reserve aan te houden om eventuele tegenvallers
te kunnen opvangen.
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Evaluatie

Eind 2022 vindt een evaluatie plaats van bovenstaand plan.
Vastgesteld in de voltallige bestuursvergadering van 14 maart 2020.
Boukje Zaadstra
Voorzitter VOL

