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1. Inleiding 
 

De historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”, gestart op 22 augustus 1973 als de 

Vereniging “Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen”, is op 23 april 2004 verder gegaan als 

historische vereniging. Hierdoor is een bredere doelstelling en aandachtsgebied ontstaan voor de 

vereniging. 

Terugkijkend op de periode vanaf 2004 heeft deze met name in het teken gestaan van het 

omvormen van het beperkte karakter van de “Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen” naar een 

historische vereniging met als werkgebied de gehele gemeente.  

Mede aan de hand van een in 2007 uitgevoerde sterkte –zwakte analyse en een op basis daarvan 

opgesteld actieplan is het teruglopend ledenaantal van de “Vrienden”  omgebogen naar een 

langzame stijging.  

 De organisatie van het bestuur is verbeterd,  de ledenadministratie is geautomatiseerd en op orde 

gebracht.  

Er is aandacht besteed aan de uitstraling van het “huisorgaan” wat verder is gegaan als “het 

Historisch tijdschrift voor de ijsseldelta”. Dit tijdschrift krijgt veel waardering van de lezers en andere 

belangstellenden.  

De door de “Vrienden” opgezette lezingenstructuur is gecontinueerd en krijgt steeds meer 

waardering en belangstelling.  

De afgelopen 2 jaar heeft het bestuur ook gewerkt aan een betere bekendheid bij de lokale overheid. 

Dit begint enige vruchten af te werpen. We worden als vereniging in toenemende mate gevraagd om 

een inhoudelijke bijdrage te  leveren op het gebied van erfgoed.  

Met andere lokale erfgoedinstellingen werken we meer en meer samen.  De in 2008 gestarte 

samenwerking met de Kamper Taalkringe heeft geresulteerd  in een  fusie van beide verenigingen. 

Daarnaast hebben we met name  ook met het gemeentearchief Kampen goede contacten. 

In dit beleidsplan voor de periode 2012 -2015 zullen zoveel mogelijk de grote lijnen van de vereniging 

worden aangegeven, met aansluitend daaraan de uitwerking in acties en de middelen (ook 

financiële) om het beleid te kunnen realiseren.  In het laatste hoofdstuk wordt een aanvang gemaakt 

om de uitwerking van het beleid, door te vertalen naar werk(beleids)plannen van de afzonderlijke 

werkgroepen/commissies. 

Dit beleidsplan is hoofdzakelijk bedoeld als hulpmiddel voor bestuur en werkgroepen/commissies. 

Het plan beoogt de gestelde doelstellingen inzichtelijk te maken.  Maakt het mogelijk prioriteiten aan 

te geven en daarmee de realisatie te bevorderen.  
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Het vastgestelde  beleidsplan zal op onze website gepubliceerd worden. Daarnaast zullen de 

hoofdlijnen van het beleidsplan en beleidsacties uiteraard ook via de mededelingen en 

ledenvergadering met de leden gedeeld worden. 
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2. Doel 
 

De historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel” stelt zich tot doel het bevorderen van de 

interesse voor het historisch erfgoed binnen de gemeente Kampen.  

De gemeente Kampen bevat de woonkernen Kampen, Kampereiland, ’s Heerenbroek, Grafhorst, 

Kamperveen, Wilsum, IJsselmuiden, Mastenbroek, Zalk en Veecaten. Voor deze belangstelling richt 

de vereniging zich op alle inwoners van de gemeente en alle anderen die zich met een van de 

woonkernen en/of wijde omgeving betrokken voelen. 

Om dit doel te bereiken staat in de statuten het volgende vermeld: 

a. Het stimulerend en coördinerend vorm geven aan onderzoeken, bestuderen, beschrijven en 

bekendmaken van het verleden 

b. Het verzamelen en toegankelijk maken van documentaire gegevens en historische 

voorwerpen uit de geschiedenis 

c. Het eventueel ondersteunen van instellingen en activiteiten in de gemeente Kampen die de 

punten a en b beogen. 

Tevens staat in de statuten vermeld dat hiervoor de volgende activiteiten kunnen worden ontplooid: 

a. Het uitgeven van een periodiek en andere geschriften 

b. Het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen 

c. Het instellen van interesse-, werk- of projectgroepen en commissies 

d. Het geven van publiciteit aan positieve en negatieve ontwikkelingen met betrekking tot het 

historisch erfgoed. 
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3. Huidige situatie 
 

Het beeld dat zowel buiten, en voor een deel ook binnen, de vereniging bestaat is dat de Historische 

Vereniging Jan Van Arkel  een vereniging is die een kwalitatief goed tijdschrift uitgeeft en in de 

wintermaanden maandelijks een lezing verzorgt.  Tijdschrift en lezingenprogramma worden gezien 

als de pijlers van de vereniging. 

Dit beeld wordt versterkt doordat door het ontbreken van een eigen accommodatie. Mede hierdoor  

zijn  andere activiteiten nauwelijks tot  ontwikkeling gekomen. De indruk bestaat dan ook dat de 

vereniging te beschouwen is als een min of meer passieve vereniging waarin het grootste deel van de 

leden een consumerende houding aanneemt.  

Van  het merendeel van de leden is niet bekend welke interessegebieden bij hen leven en  in welke 

onderzoeksgebieden men eventueel  actief is. Er is weinig inbreng, zowel in positieve als in negatieve 

zin, van leden. De vereniging draait op enkele enthousiaste vrijwilligers, waardoor de continuïteit op 

een te smalle basis is gebaseerd. 

Door schenkingen is de bibliotheek van de vereniging uitgebreid, maar door het ontbreken van 

accommodatie is deze niet toegankelijk voor leden. Een goede inventaris ontbreekt op dit moment 

ook nog. 

Door de aanvulling van het bestuur en een  gewijzigde  en  sterk verbeterde invulling van taken 

aanzienlijk toegenomen is de effectiviteit van het bestuur is  de afgelopen jaren aanzienlijk  

verbeterd,  maar is nog steeds niet optimaal. Er is nog steeds een vacature. 

Het aantal  betalende leden( zie bijlage 1)  bedraagt ca. 330 waarmee we tot de kleinere historische 

verenigingen in de regio behoren. De financiële positie van de vereniging (zie bijlage 2) is goed en we 

kunnen ons dus beschouwen als een financieel gezonde vereniging.  

Er wordt samen gewerkt  met andere lokale erfgoedinstellingen,  o.a. met het gemeentearchief en 

een aantal stichtingen als BEB, vischrookerij, kamper kogge, etc. Bij de oprichting van een vereniging 

“Erfgoedraad Kampen” zijn we actief betrokken. 

Daarnaast zijn er ook regionaal contacten met diverse erfgoedinstellingen o.a. Het H.C.O. te Zwolle. 

Met een 15 –tal  zusterverenigingen  uit de regio hebben we ruilabonnementen .  
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4. Toekomst en beleid / Actieplan 2012-2015  
 

Het bestuur heeft  in de bestuursvergadering van 23 juni 2011 uitgesproken dat er een visie op de 

toekomst van de vereniging moet komen. Dit beleidsplan is de invulling hiervan.  

Vanuit hetgeen als doel van de vereniging  (hoofdstuk 2) en onder de huidige situatie (hoofdstuk 3) is 

geformuleerd ziet het bestuur als kern voor het beleid van de vereniging in de komende jaren: 

 komen tot een meer actieve rol om de in de statuten geformuleerde doelen te realiseren.  

We willen de huidige  pijlers, de lezingen en  het tijdschrift,  van de vereniging vasthouden en verder 

ontwikkelen. Aansluitend daarop willen we, mede door ledengroei , de  ledenparticipatie aanzienlijk 

verhogen.  

We stellen ons als doel om het ledenaantal de komende jaren te laten stijgen. Concreet zetten we 

hierbij in op een toename van het aantal betalende leden tot 350 op 31 december 2011 en 

vervolgens jaarlijks een minimale netto ledentoename van 25 leden. Om dit te kunnen realiseren zal 

een actieve ledenwerving moeten plaatsvinden.  Bij al onze activiteiten  zal het aspect ledenwerving 

in de werkplannen meegenomen moeten worden. 

Een eigen accommodatie is een middel om de participatiegraad binnen de vereniging te verhogen en 

daardoor ook het image van de vereniging te verbeteren waardoor ook onze aantrekkingskracht zal 

toenemen. De accommodatie  zal plaats bieden aan onze bibliotheek die daardoor dan ook 

beschikbaar komt voor leden.  Daarnaast zullen ook de werkgroepen en commissies er een plek 

krijgen voor hun vergaderingen en bijeenkomsten.  

Voor de korte termijn hebben we sinds juli 2011 de beschikking gekregen over een  tijdelijk  

accommodatie in het voormalige pesthuis aan de Vloeddijk. Enkele kamers, die door het 

gemeentearchief ter beschikking zijn gesteld, kunnen we hier gebruiken.  

Voor de langere termijn is onze inzet om actief mee te doen in en mede daardoor een plaats krijgen 

in het in beoogde  cultuurcluster.  Als dit cluster in de van Heutzkazerne  gevestigd wordt  willen wij 

als historische vereniging daar ook een onderkomen krijgen. Hiervoor zullen we de contacten die 

binnen het gemeentelijke organisatie nodig zijn onderhouden. Het is op dit moment door de 

gemeente Kampen nog niet definitief besloten dat de cultuurcluster een plaats in de van 

Heutzkazerne krijgt. 

Om deze  meer actieve rol goed te kunnen vervullen is het van wezenlijk belang dat enerzijds bekend 

is wat de interessegebieden van de leden zijn en anderzijds bekend is wat binnen de gemeente aan 

de orde is.  



Historische Vereniging Jan van Arkel Concept Beleidsplan Versie 4c Pagina 8 

 

 

Vanuit deze invalshoeken  zien we als beleidsdoelen en daaraan gekoppelde acties: 

1. Historisch tijdschrift door ontwikkelen tot een  kwartaal tijdschrift  van en voor de leden.  

Acties:  

A. In najaar 2011 opstellen van sponsorcontract en definitief vaststellen tarieven ( als 

voorlopig  tarief is in de meerjarenplanning gerekend met €  125,-- per jaar en minimaal 

12 sponsors) Door: John Wezenberg 

B. Werven sponsors voor 31 december 2011 uitvoeren.  Door: Jan van Lente 

C. In november/december overleg met de redactiecommissie opstarten en mogelijke 

knelpunten in beeld brengen en oplossen.  Door: Dagelijks Bestuur 

 

2. Het maandelijkse lezingenprogramma  van oktober tot en met april is een belangrijk 

onderdeel van het verenigingsleven. Dit willen we vasthouden en waar mogelijk verder 

uitbouwen.  Hierin zullen (semi-)wetenschappelijke avonden afgewisseld worden met meer 

populair getinte avonden.  Waar mogelijk zullen in de toekomst  de werkgroepen betrokken 

worden. 

 

Acties: 

   

A.  Om de ervaringen en kennis die op zijn gedaan bij de organisatie van deze lezingen vast 

te kunnen houden en door te ontwikkelen uitgaande van bovenstaande zal in het najaar 

2011 een commissie hiervoor worden ingesteld (“lezingencommissie”) die minimaal uit 2 

personen dient te bestaan.  Voorstel: Romke Venema en Gerda Heideveld 

B. Deze commissie zal  om de continuïteit te borgen een draaiboek/protocol  opstellen. 

 

  

3. Excursies. De laatste  2 jaar is in mei succesvol een excursie georganiseerd. 2010 Amsterdam, 

2011 Ootmarsum. Ook dit willen we jaarlijks continueren. 

Acties :  

A. Om  de ervaringen en kennis die op zijn gedaan bij de organisatie van de jaarlijkse 

excursie vast te kunnen houden en door te ontwikkelen zal  een commissie hiervoor 

worden ingesteld (“excursiecommissie”) die minimaal uit 2 personen dient te bestaan. 

Voorstel: Romke Venema en Gerda Heideveld 

B. De commissie zal  om de continuïteit te borgen een draaiboek/protocol  opstellen.  
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4. Verhogen van de ledenparticipatie 

O.a. door: 

A.  Inrichten en gebruiksgeschikt maken van  de in gebruik gekregen kamers op de boven 

verdieping van het voormalig Pesthuis. Door: bestuur 

B. Organiseren open huis in november 2011 voor leden en belangstellenden. Door: 

Annelies Koetsier en  Gerda Heideveld 

C. Oktober/november  2011.Het opstellen en houden van een ledenenquête om de 

interessegebieden van de leden te inventariseren.  Door: Andre Westendorp en John 

Wezenberg .  Voor concept enquêteformulier  zie bijlage 4 

D.  O.a.  op basis van de resultaten van de ledenenquête  geïnventariseerde 

interessegebieden van de leden en zoveel mogelijk te stimuleren om binnen de 

vereniging kennis te delen, te verzamelen en vast te leggen. Begin 2012 opstarten van 

werkgroepen. Zie ook hoofdstuk 5 Werk(beleids)plannen werkgroepen.   

E. Het in elke woonkern aanwezig krijgen  van een groep(je) leden die hetgeen speelt of 

gaat spelen (toekomst) nauwlettend in de gaten houdt en desgewenst activiteiten 

organiseert wat de doelstelling van de vereniging uitdraagt. 

 

5. Samenwerking 

Als vereniging  willen we een actieve rol vervullen in  samenwerking naar overige 

erfgoedinstellingen. Hiervoor zien we op bestuursniveau de volgende activiteiten: 

A. Verder ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten met het gemeentearchief, bijvoorbeeld 

tentoonstelling, actieve deelname archievendag, gezamenlijk onderzoeksproject, etc.. 

Gelet ook op ons gebruik van de ruimtes van gemeentearchief is daarvoor structureel 

periodiek  overleg noodzakelijk. 

B. Actieve bijdrage in de in oktober 2011 opgerichte  vereniging “Erfgoedraad Kampen”. 

Deze vereniging heeft tot doel om een gesprekspartner met o.a. de gemeente Kampen te 

zijn voor erfgoedinstellingen binnen de gemeente Kampen die op basis van vrijwilligers 

werken. 

C. Het zoveel mogelijk samen gaan werken met de verder in de gemeente actief zijnde 

erfgoedinstellingen. 

D. Op actieve wijze een bijdrage leveren aan erfgoed zaken die binnen het gemeentelijk 

apparaat van de gemeente Kampen spelen. (bijvoorbeeld: erfgoednota). 

E. Bovenlokaal contacten onderhouden met regionale historische vereniging en 

(zusterverenigingen). Ontwikkelingen zijn immers ook regelmatig gemeentegrens 

overschrijdend. 
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6. Effectiviteit van het bestuur 

 Verder  verbeteren van de effectiviteit van het bestuur. De  structurele goede financiële positie 

van de vereniging vast te houden en mede in te zetten voor de gewenste uitbreiding van de 

activiteiten.  o.a. door : 

A. In 2012/2013 invullen van de vacature en verder uitbreiden van het aantal bestuursleden 

B. Met ingang van 2012 Instellen dagelijks bestuur voor de afhandeling van lopende zaken 

en ter voorbereiding van de algemene bestuursvergadering 

C. Ingaande 2012 werken aan de hand van ‘protocollen’ o.a.vergader(beslissings)procedure,  

incassoprocedure, lezingen, PR, website etc. 

Bovenstaande beleidsdoelen worden waar nodig in werkplannen van de werkgroepen en commissies 

verder  in concrete acties uitgewerkt.  In  de globale financiële planning voor de jaren 2012-2015 

(bijlage 3) is rekening gehouden met de financiële consequenties van de bovenstaande 

beleidswensen. 
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5. Werk (Beleids)plannen werkgroepen 
 

5.1 Documentatie vereniging (bibliotheek) 

 

Doelstelling 

Deze werkgroep inventariseert, beschrijft en maakt de documentatie van de vereniging toegankelijk 

voor leden en belangstellenden. 

Huidige situatie 

De afgelopen jaren heeft de vereniging door schenkingen een redelijke verzameling boeken, 

documenten en tijdschriften in eigendom verkregen. Tot nu toe is deze verzameling opgeslagen 

geweest bij de secretaris en penningmeester. Met het in gebruik nemen van onze accommodatie is 

dit overgebracht naar een aparte kamer. De verzameling is voor een deel oppervlakkig beschreven. 

Actiepunten: 

1.  Voor eind 2012 willen we de documentatie rubriceren en beschrijven, zodat dit toegankelijk 

wordt. Hiervoor is man/vrouwkracht nodig. Werving: najaar 2011 

2. Geautomatiseerd systeem voor vastlegging. Eind 2011 zal een keuze gemaakt moeten zijn 

welk softwarepakket we hiervoor willen gebruiken.  Voorstel najaar 2011 door Andre 

Westendorp en John Wezenberg 

3. Aanschaf PC en eventueel verder noodzakelijke apparatuur.  Voorstel najaar 2011 door 

Andre Westendorp en John Wezenberg 

4. Ook het toegankelijk maken van de artikelen die verschenen zijn in de uitgaven van “de 

Panne” is een activiteit die in 2012 graag zien worden afgerond. Door:  ??? 



Historische Vereniging Jan van Arkel Concept Beleidsplan Versie 4c Pagina 12 

 

 

 

5.2 Werkgroep genealogie 

 
Op dit moment is geen werkgroep genealogie actief. Veel historische verenigingen hebben zo’n 

werkgroep. Een werkgroep genealogie kan bijdragen aan de doelstelling om elkaar te helpen met 

onderzoek, elkaar te stimuleren in het ontsluiten en bestuderen van bronnen, etc. Ook in onze 

bibliotheek is documentatie over diverse genealogische onderwerpen aanwezig. 

We willen dan ook een aanvang maken met een werkgroep genealogie.  

Actiepunten: 

Een aanpak waarmee we willen beginnen is het onder leden zoeken naar een of meerdere 

“coördinatoren”. Werving: najaar 2011 

Vervolgens beginnen we eind 2011 met periodiek in onze accommodatie een inloopavond/middag 

genealogie te houden. Door: ???? 
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5.3 Werkgroep fotografie 

 
Op dit moment is geen werkgroep fotografie actief. Veel historische verenigingen hebben zo’n 

werkgroep. Een werkgroep fotografie kan bijdragen aan de doelstelling om elkaar te helpen met 

onderzoek, elkaar te stimuleren in het ontsluiten en bestuderen van bronnen, etc. We willen dan ook 

een aanvang maken met een werkgroep fotografie.  

Actiepunten: 

Een aanpak waarmee we willen beginnen is het onder leden zoeken naar een of meerdere 

“coördinatoren”. Werving: najaar 2011 

Vervolgens beginnen we eind 2011 met periodiek in onze accommodatie een inloopavond/middag 

fotografie te houden. Door: ???? 
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5.3 Werkgroep veldnamen 

 
Op dit moment is geen werkgroep veldnamen actief. Veel historische verenigingen hebben zo’n 

werkgroep. Een werkgroep veldnamen kan bijdragen aan de doelstelling om elkaar te helpen met 

onderzoek, elkaar te stimuleren in het ontsluiten en bestuderen van bronnen, etc. Ook in onze 

bibliotheek is documentatie over diverse genealogische onderwerpen aanwezig. 

We willen dan ook een aanvang maken met een werkgroep veldnamen.  

Actiepunten: 

Een aanpak waarmee we willen beginnen is het onder leden zoeken naar een of meerdere 

“coördinatoren”. Werving: najaar 2011 

Vervolgens beginnen we eind 2011 met periodiek in onze accommodatie een inloopavond/middag 

veldnamen te houden. Door: ???? 
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5.4 Werkgroep Taal 

De Kamper Taalkringe heeft als werkgroep binnen de vereniging Jan van Arkel een omvangrijker  

werkgebied gekregen, dan zij als oorspronkelijk zelfstandige vereniging had. 

De grondgedachte van de werkgroep is: Taal is het meest gebruikte voertuig voor de overdracht en 

uitwisseling van gedachten en gevoelens die het hart van mensen raken. Hoe dichter de taal ligt bij 

het hart van mensen, hoe gevoeliger zij zich kunnen en zullen uitdrukken. De lokale, regionale taal is 

gegroeid op de grond waarover de sprekers van die taal zich bewegen en waarmee zij zich dus 

verbonden zullen voelen. De historische verankering is ondubbelzinnig. Niet zomaar heet de taal van 

de omgeving waarin mensen opgroeien, moedertaal. 

De werkgroep Kamper Taalkringe stelt zich om die reden ten doel het Kampers en de overige lokale 

en regionale talen of dialecten, in het werkgebied van de historische vereniging Jan van Arkel, levend 

te houden in woord en geschrift.  

De middelen waarmee dit doel wordt nagestreefd zijn: gespreksavonden, discussieavonden, 

spellingsoefenavonden en traditionele dictees; voorts, geschreven teksten verzamelen, bundelen en 

uitgeven. Vanzelfsprekend zal de voertaal steeds één van de lokale of regionale dialecten zijn. 

Elk jaar zal de werkgroep aan het begin van het seizoen een programma met activiteiten 

bekendmaken. 
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Bijlage 1   Ledenoverzicht vanaf 2006 (stand oktober 2011) 
 

Onderstaand een overzicht van de ledenontwikkeling van 2006 tot en met 2011. In de periode 2006 

werd de ingangsdatum van het lidmaatschap niet vast gelegd. In 2010 is de fusie met de Kamper 

taalkringe verwerkt. Veel kamper taalkring leden waren ook lid van de historische vereniging. 

 

Nieuwe leden 

 

        Aantal van naam hoofdlid Kolomlabels 

       Rijlabels 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (leeg) Eindtotaal 

Gezin 40 5 5 7 6 2 

 

65 

gratis 16 1 2 

    

19 

individueel 200 40 18 24 66 28 

 

376 

Ruilabonnement 5 

 

2 5 3 1 

 

16 

(leeg) 

        Eindtotaal 261 46 27 36 75 31 

 

476 

         

         

         Beeindiging 

Lidmaatschap 

 

        Aantal van naam hoofdlid Kolomlabels 

       Rijlabels 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Saldo Eindtotaal 

Gezin 2 2 1 2 3 1 54 65 

gratis 

   

9 

  

10 19 

individueel 10 4 11 17 46 13 275 376 

Ruilabonnement 

   

1 

  

15 16 

(leeg) 

        Eindtotaal 12 6 12 29 49 14 354 476 

         Mutatie 249 40 15 7 26 17     

         Saldo 249 289 304 311 337 354     
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Bijlage 2 Financiëel Meerjaren Overzicht periode 2005-2011 
 

Onderstaand een overzicht van de financiële resultaten over de periode 2005-2011. Voor 2011 zijn 

de begrotingscijfers in het overzicht meegenomen. Naar verwachting zal de werkelijke uitkomst  voor 

2011 nagenoeg gelijk zijn aan de begroting. In alle verslagjaren  is een positief resultaat geboekt. 

 

Resultatenoverzicht                 

  Inkomsten 

Begr. 

2011 

Werk. 

2010 

Werk. 

2009 

Werk. 

2008 

Werk. 

2007 

Werk. 

2006 

Werk. 

2005   

  contributie 5.940 6.018 6267 5.548 4.630 4.920 4.816   

  donatie 100 52 13 50 38 75 100   

  bijdrage porto 165 96 94 118 100 88 100   

  Lezingen vrijw. bijdrage 100 220 91 88         

  Losse verkoop  100 137 176 209         

  giften 0     100 141 41 126   

  rente 200 102 118 108 97 96 126   

  diversen 45     0   5 237   

  Totaal inkomsten 6.650 6.625 6.757 6.221 5.006 5.225 5.505   

  

        

  

  

        

  

  Uitgaven 

Begr. 

2011 

Werk. 

2010 

Werk. 

2009 

Werk. 

2008 

Werk. 

2007 

Werk. 

2006 

Werk. 

2005 

   Zaalhuur 800 500 482 495 595 375 375   

  Lezingen 1.000 1.345 750 640 526 602 490   

  Hist. Tijdschrift 3.000 2.251 2258 1.907 2.618 1.425 2.005   

  Mededelingenblad 400 334 346 294 255 464 346   

  Algemene kosten 250 302 249 171 262 188 310   

  Kosten website 100 46 46 46 46 46 284   

  Publicaties (drukwerk) 500 1 400     882 833   

  Diversen (porto) 600 547 176 181 485       

  Resultaat lopende jaar   1.300 2.051 2.487 218 1.243 862   

  Totaal uitgaven 6.650 6.625 6.757 6.221 5.006 5.225 5.505   
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Balans 

Onderstaand een overzicht van de balans ontwikkeling  in de jaren 2005 tot en met 2010.  

De  financiële reserve positie van de vereniging is goed. In principe wordt een positief jaarresultaat 

toegevoegd aan het eigen kapitaal. Na goedkeuring door de ledenvergadering zijn er een drietal 

bestemmingsreserves vastgelegd. 

1. Fonds bijzondere bestemmingen.  Herkomst niet geheel duidelijk meer. Gedacht wordt nu 

aan aanwending voor de inrichting van onze accommodatie. 

2. Fonds Hommo Reenders.  Bedoeld voor een publicatie, waarschijnlijk op het terrein van de 

kerkgeschiedenis.  

3. Fonds Taalkringe Publicatie.  Het eigen vermogen van  de Kamper Taalkringe is conform de 

fusie afspraken gereserveerd voor een  publicatie in of over het  kamper dialect. 

 

Balans                 

  Debet 

 

31 dec. 

2010 

31 dec. 

2009 

31 dec. 

2008 

31 dec. 

2007 

31 dec. 

2006 

31 dec. 

2005   

    

 

              

  Diaprojecetor enz. 

 

-,-- -,-- -,-- -,-- -,--     

  Debiteuren 

 

-,-- -,-- -,-- 411 1.027     

  Liquide middelen 

 

16.761 12.531 10.267   6.498 5.907     

    

 

              

  Totaal debet 

 

16.761 12.531 10.267 6.909 6.934 0   

  

        

  

  

        

  

  Credit 

 

31 dec. 

2010 

31 dec. 

2009 

31 dec. 

2008 

31 dec. 

2007 

31 dec. 

2006 

31 dec. 

2005   

    

 

              

  Fonds Bijzondere Bestemmingen 

 

500 500 500 500 500     

  Fonds Hommo Reenders 

 

1.500 1.000 500         

  Fonds Taalkring Publicatie 

 

3.600             

    

 

              

  Crediteuren 

 

662 1.457 1.244 373 615     

  Kapitaal 

 

10.499 9.574 8.023 6.036 5.819 4.576   

    

 

              

  Totaal credit 

 

16.761 12.531 10.267 6.909 6.934 4.576   
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1.  

Bijlage 3  Financiële planning jaren 2012-2015 
 

Financiële planning  middelen periode 2012-2015 (opgesteld oktober 2011)  

Planning ledenaantallen 

Bij de planning is uitgegaan van ledenaantallen zoals eerder aangegeven: 350 leden per 31 december 

2011 en vervolgens een jaarlijkse toename van 25 leden. 

Ledeninformatie               

    

werkelijk 

2010 

begroting 

2011 

begroting 

2012 

begroting 

2013 

begroting 

2014 

begroting 

2015   

  aantal leden 325 240/60 290/60 305/70 320/80 340/85   

  tarief  € 18,50 18,5 /€ 25,- 18,5 /€ 25,- 18,5 /€ 25,- 18,5 /€ 25,- 18,5 /€ 25,-   

                  

 

 

 

Planning financiële resultaten 

In het overzicht op de volgende pagina een voorlopige planning van de resultaten. Naast de 

bovengenoemde geplande leden groei is uitgegaan van: 

• opbrengst sponsoring ingaande 2012 van €1.500,-- per jaar 

 

• jaarlijkse kosten voor inventaris en apparatuur ingaande 2012 van € 500,- Deels bestaande 

uit afschrijvingen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een investering in apparatuur voor de 

jaren 2012 en 2013 van € 1.000,-- per jaar. Vervolgens is  jaarlijks een vervangingsinvestering 

mogelijk van € 500,-- 

 

• Kosten historisch tijdschrift ingaande 2012 gepland op kwartaal uitgave. 

 

• Voor de diverse werkgroepen  zijn indicatief bedragen gepland. 

 

Rekening houdend met bovenstaande zit er nog enige ruimte in de begroting voor eventueel 

tegenvallende resultaten.  Onderstaand de volledige financiële planning . 
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Planning resultaten 

Resultatenoverzicht               

  Inkomsten 

werkelijk 

2010 

begroting 

2011 

begroting 

2012 

begroting 

2013 

begroting 

2014 

begroting 

2015   

  contributie 6.018 5.940 6.865 7.390 7.920 8.415   

  donatie 52 100 100 100 100 100   

  bijdrage porto 96 165 175 175 175 175   

  Lezingen vrijw. bijdrage 220 100 100 100 100 100   

  Losse verkoop tijdschr. e. d. 137 100 200 200 200 200   

  giften/sponsoring 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500   

  rente 102 200 200 200 200 200   

  diversen   45 60 85 100 100   

  Totaal inkomsten 6.625 6.650 9.200 9.750 10.295 10.790   

  

       

  

  

       

  

  Uitgaven 

werkelijk 

2010 

begroting 

2011 

begroting 

2012 

begroting 

2013 

begroting 

2014 

begroting 

2015   

  Zaalhuur 500 800 800 800 800 800   

  Lezingen 1.345 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   

  Hist. Tijdschrift 2.251 3.000 4.000 4.500 5.000 5.500   

  Mededelingenblad 334 400 400 400 400 400   

  Werkgroep Documentatie     50 50 50 50   

  Werkgroep Genealogie     50 50 50 50   

  Werkgroep Veldnamen     50 50 50 50   

  Werkgroep Taal     200 200 200 200   

  Werkgroep Fotografie     50 50 50 50   

  Werkgroep Zalk     50 50 50 50   

  Kosten inventaris/apparatuur     500 500 500 500   

  Algemene kosten 302 250 250 250 250 250   

  Kosten website 46 100 100 100 100 100   

  Publicaties (drukwerk) 1 500 500 500 500 500   

  Diversen (porto) 547 600 250 250 250 250   

  Resultaat lopende jaar 1.300   950 1.000 1.045 1.040   

  Totaal uitgaven 6.625 6.650 9.200 9.750 10.295 10.790   
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Bestemming Resultaat               

  Resultaat lopende jaar 1.300 0 950 1.000 1.045 1.040   

  

Naar Fonds Bijzondere 

Bestemmingen               

  Naar Fonds Hommo Reenders 500             

  Naar Fonds Taalkring Publicatie               

  Naar Kapitaal 800 0 950 1.000 1.045 1040   

                  

       

 

 

 

 

         Balans (na resultaat bestemming)               

  Debet 

31 dec 

2010 

31 dec 

2011 

31 dec 

2012 

31 dec 

2013 

31 dec 

2014 

31 dec 

2015   

                  

  Inventaris/apparatuur     1.000 2.000 2.000 2.000   

  Debiteuren -,--             

  Liquide middelen 16.761 15.599 15.949 16.449 17.494 18.534   

                  

  Totaal debet 16.761 15.599 16.949 18.449 19.494 20.534   

  

       

  

  

       

  

  Credit 

31 dec 

2010 

31 dec 

2011 

31 dec 

2012 

31 dec 

2013 

31 dec 

2014 

31 dec 

2015   

                  

  Fonds Bijzondere Bestemmingen 500 0 0 0 0 0   

  Fonds Hommo Reenders 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500   

  Fonds Taalkring Publicatie 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600   

  Afschrijvingen     500 1.000 1.500 2.000   

  Crediteuren 662             

  Kapitaal 10.499 10.499 11.349 12.349 12.894 13.434   

                  

  Totaal credit 16.761 15.599 16.949 18.449 19.494 20.534   
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Bijlage 4  Enquêteformulier 
 

Naam  

Straat, huisnummer  

Postcode, woonplaats  

Telefoonnummer  

Email  

 

We zijn benieuwd naar welke historische onderwerpen uw belangstelling hoofdzakelijk 

uitgaat en waarin u zelf actief bent (bv. eigen onderzoek, lezen, etc.) 

Onderwerp Belangstelling Actief 

Genealogie (familieonderzoek)    

Archeologie   

Lokale geschiedenis in het algemeen   

Bewoningsgeschiedenis / huizenonderzoek   

Dialect / taal   

Beeldmateriaal (foto / film)   

WO-I of WO-II   

Veldnamen   

   

   

   

 

Naar welke periode gaat uw belangstelling voornamelijk uit ? 

o Periode voor de middeleeuwen (voor 300) 

o Vroege Middeleeuwen (300 tot 950) 

o Middeleeuwen (950 – 1250) 

o Late Middeleeuwen (1250 – 1500) 
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o 16
e
 en 17

e
 eeuw 

o 18
e
 eeuw 

o 19
e
 eeuw 

o 20
e
 eeuw 

 

Lijkt het u leuk om met andere leden in een werkgroep actief te zijn. Hierbij kan gedacht 

worden aan het gezamenlijk onderzoek doen en te komen tot een publicatie of artikel in ons 

tijdschrift, beheer website, beheer bibliotheek, PR-activiteiten, etc. Zo ja, welk onderwerpen 

hebben dan met name uw belangstelling ? 

 

Nu we voorlopig een eigen locatie hebben kunnen we bv. inloopavonden/middagen 

organiseren over diverse onderwerpen. Als we inloopavonden/middagen organiseren over bv. 

genealogie of fotografie (oude meegebrachte foto’s bekijken) zou u dan ook eens komen 

kijken ?          JA / NEE 

 

De vereniging houdt in de wintermaanden maandelijks een lezing.  

- Bent u tevreden over deze lezingen ?     JA / NEE 

- Bent u tevreden over het tijdstip (2
e
 dinsdag van de maand) ?   JA / NEE 

- Komt u een andere avond beter uit ?      JA / NEE 

Indien ja, welke avond ? 

- Over welk onderwerp/onderwerpen zouden we ook eens een lezing moeten 

organiseren ? 

 

 

 

 

De vereniging geeft periodiek het “Historisch Tijdschrift voor de IJsseldelta” uit. 

- Bent u tevreden met de verschijning van dit tijdschrift ?   JA / NEE 

- Bent u tevreden met de inhoud ?      JA / NEE 

Indien “nee”, wat zou volgens u anders moeten / kunnen ? 
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De verenging probeert jaarlijks een excursie te organiseren 

- Neemt u deel aan deze excursies of zou u deel willen nemen ?  JA / NEE 

- Indien u deelneemt, bent u tevreden met de bestemmingen ?  JA / NEE 

- Naar welke bestemming ziet u graag een excursie ? 

 

 

Hebt u verder nog opmerkingen  die voor ons als bestuur van belang kunnen zijn ? 

 


