
Historisch Genootschap Beemster
Symposium van 16 april 2011.
Hieronder zijn van de verschillende sprekers de teksten van hun sheets weergegeven zoals 
zij die tijdens hun presentatie hebben gebruikt. 
Aan het eind staat de beschouwing en presentatie van de heer Piet van Mourik 
Geheel aan het einde staat de discussie, onderleiding van mevrouw Vibeke Roeper, die na 
ieder vraag werd gehouden. Hierin opgenomen een aantal opmerkingen, aanbevelingen en 
leermomenten.
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Welkom
op het symposium t.g.v. het 75 jarig bestaan van het Historisch Genootschap Beemster
16 april 2011 in de Keijserkerk in Middenbeemster

Het symposium wordt geleid door mevrouw Vibeke Roeper

Sprekers symposium

1. De heer Hermans Meddens, schrijver van: 
“Handleiding voor historische verenigingen”

2. De heer Vincent Keesmaat
Vereniging Oud Monnickendam

3. Mevrouw Anneke Steemers
Historische Vereniging Koog – Zaandijk

4. De heer Tom Tulleken
Historische Vereniging Wormerveer

5. Mevrouw Tineke Abercrombie
Vereniging Historisch Purmerend
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Presentatie van de heer Herman Meddens, 
schrijver van het boek: “Handleiding voor historische verenigingen

vraag 1:

• Hoe verwerft u bestuursleden en vrijwilligers in deze 
“nieuwe en veranderende maatschappij”?

Presentatie:
• Bij vrijwilligerswerk kun je vijf B’s onderscheiden:Bij vrijwilligerswerk kun je vijf B’s onderscheiden:
– binnenhalen
– begeleiden 
– belonen
– behouden
– beëindigen 

•• BinnenhalenBinnenhalen    
– Waarom zou iemand vrijwilliger bij mijn vereniging willen worden?
–  Welke communicatiekanalen kan ik gebruiken?

•• BegeleidenBegeleiden    
– Voor welke middelen of deskundigheidsbevordering moet ik zorgen?
– Bij wie kan het actieve lid terecht?

•• BelonenBelonen    
– Wat wil het actieve lid halen uit het werk?
– Wanneer is jouw actieve lid tevreden?

•• BehoudenBehouden    
– Zijn het werk en de organisatie nog interessant genoeg voor jouw actievelingen?
– Kan je vereniging inspelen op veranderingen in het leven van actieve leden?

•• BeëindigenBeëindigen    
– Hoe wil je afscheid nemen van een actief lid? 
– Hoe worden zaken overgedragen?

EINDE---------------------------------
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Presentatie door de Presentatie door de Vereniging Oud MonnickendamVereniging Oud Monnickendam

Vraag 2:

• Hoe profileert u zich als vereniging?

Presentatie door de heer Vincent KeesmaatPresentatie door de heer Vincent Keesmaat

Onderstaande internetlinks werden in de presentatie gebruikt

http://www.oudmonnickendam.nl/site/sitefind.php?i=10&k=Het%20klokkenspel
http://www.oudmonnickendam.nl/site/sitefind.php?i=13&k=Filmpjes
http://www.oudmonnickendam.nl/site/result.php
http://www.oudmonnickendam.nl/site/sitefind.php?i=8&k=IJsschuiten%20Gouwzee
http://www.oudmonnickendam.nl/site/sitefind.php?i=18&k=Links
http://www.oudmonnickendam.nl/site/sitefind.php?i=20&k=Helpdesk%20genealogie
http://www.oudmonnickendam.nl/site/sitefind.php?i=21&k=Verkeerscirculatieplan
http://www.oudmonnickendam.nl/site/sitefind.php?i=23&k=Jaarboeken
http://beeldbank.oudmonnickendam.nl/#home
http://beeldbank.oudmonnickendam.nl/#18.20
http://beeldbank.oudmonnickendam.nl/#16.27
http://beeldbank.oudmonnickendam.nl/#22.47
http://beeldbank.oudmonnickendam.nl/#9.23
http://beeldbank.oudmonnickendam.nl/#9.28
http://beeldbank.oudmonnickendam.nl/#3.4
http://beeldbank.oudmonnickendam.nl/#11.10

In de presentatie waren statische beelden van de website te zien. Aan de hand hiervan werd 
toegelicht wat de vereniging Oud Monnickendam openbaar maakt. Het is een veelheid aan 
informatie met verschillende technieken. Vooral veel historische gegevens en beelden.

EINDE-------------------------------
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Presentatie van de Historische Vereniging Koog – Zaandijk

Vraag 2:

• Hoe profileert u zich als vereniging?

Presentatie door mevrouw Anneke SteemersPresentatie door mevrouw Anneke Steemers
 
De Historische Vereniging Koog – Zaandijk profileert zich met:

• een up to date website met beeldbank
• 4 x per jaar een digitale nieuwsbrief
• 1 x per jaar een nieuwjaarsreceptie, met voorafgaand aan de receptie een lezing of 
andere activiteit
• 2 x per jaar een Algemene Ledenvergadering met na de pauze een lezing of een 
andere activiteit
• 6 x per jaar een lezing, film, rondwandeling, diashow, etc., in Het BrandtWeer, 
het onderkomen van de vereniging
• 8 mini expositieborden langs de openbare weg (worden er uiteindelijk 16), over 
diverse historische onderwerpen, vergezeld van de verkorte nieuwsbrief, wisseling van de 
inhoud om de drie maanden
• 1x per twee jaar een open dag bij een bedrijf
• minimaal 1 per jaar een projectexpositie op locatie 
• minimaal 1 uitgave per jaar over het geëxposeerde project, soms in combinatie met 
een DVD (sinds kort hebben we een filmploeg) of een CD-rom (Oral History)
• ong. 4 x per jaar een ingerichte P.R. kraam (met T.V. met ingebouwde DVD-speler) 
tijdens markten en braderieën in de beide dorpen
• Voor ALLE activiteiten geldt: 
gratis toegankelijk, ook voor niet leden

EINDE----------------------------------EINDE----------------------------------
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Presentatie van de Historische Vereniging Wormerveer

Vraag 3:

• Wat is de maatschappelijke rol van een 
Historische Vereniging

Presentatie door de heer Tom TullekenPresentatie door de heer Tom Tulleken 

• De maatschappelijke rol van de historische vereniging binnen de plaatselijke 
gemeenschap kan groot zijn en kan worden nagestreefd door onder meer:
• het voeren van een actief, consequent en vooral helder beleid ten aanzien van 
(potentiële) monumenten en historisch bepaalde infrastructuur binnen de gemeente.
• het verzorgen van een interessante en aansprekende jaarprogrammering van 
lezingen, tentoonstellingen en overige publieksgerichte evenementen.
• het zorgvuldig beschrijven, beheren en bekend maken van de schenkingen in natura.
• het actief betrekken van doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, verenigingen, 
werknemers van een bepaald bedrijf of scholieren) bij themaprojecten als tentoonstellingen, 
interviews, educatieprogramma’s en reünies.
• het enthousiasmeren van leden van de verenging om zich als vrijwilliger in te zetten 
en mee te werken aan projecten.

EINDE-----------------------------------EINDE-----------------------------------
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Presentatie van de Vereniging Historisch PurmerendPresentatie van de Vereniging Historisch Purmerend

Vraag 3:

• Wat is de maatschappelijke rol van een 
Historische Vereniging

Presentatie door mevrouw Tineke AbercrombiePresentatie door mevrouw Tineke Abercrombie 

Ontstaan VHP
 Bestond al wel, maar als een soort protestbeweging in 60-er jaren verder 

gegroeid
 Algemene bewustwording van geschiedenis. 
 Behoefte aan verdieping

Wat is volgens u de rol van een historische vereniging
 Het in stand houden van al datgene wat tot het karakter of historisch 

beeldbepalende van Purmerend behoort. 
 Door zich hiervoor in te zetten wordt getracht een brug te slaan tussen 

geschiedenis en samenleving om zodoende het verleden levend te houden. 

Gelukkig hebben we die foto’s nog (zie de website van het VHP)

VHP probeert dit o.a. te doen 
 Foto’s te verzamelen en deze te beschrijven 
 Lezingen en presentaties
 Historische middagen
 Uitgave van een verenigingsblad
 Stadswandelingen i.s.m. het Gilde
 Medewerking aan het HIP
 Medewerking aan allerlei activiteiten van andere organisaties
 Positionering organisatie
 werken aan een goede relaties met: 

Gemeente
Bedrijfsleven
Museum
Archief
Collega-verenigingen
Scholen
Serviceclubs
Cultureel Erfgoed Noord-Holland (ONH)

Toekomst VHP
 Het blijkt dat naarmate we zelf meer in het nieuws komen/treden – we ook meer 

respons krijgen

Toekomstige activiteiten
 Digitalisering en ontsluiting fotocollectie
 Ontwikkelen lespakket voor scholieren
 Ontwikkeling van een QR-code route 
 Stadswandelingen voor basisschoolleerlingen
 GPS-tocht een jaarlijks terugkerend evenement
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Wat is volgens u de rol van een historische vereniging
 Het in stand houden van al datgene wat tot het karakter of historisch 

beeldbepalende van Purmerend behoort. 
 Door zich hiervoor in te zetten wordt getracht een brug te slaan tussen 

geschiedenis en samenleving om zodoende het verleden levend te houden. 

EINDE------------------------------------
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Beschouwingen en presentatie door de heer Piet van Mourik, directeur Stichting de 
regisserende gemeente

75 jaar Historisch Genootschap Historische Beemster in een Nieuwe Tijd

Rode draad: individualisering

Verhouding inwoners – gemeente => verwachting perceptie
vertrouwen

communicatie
prestatie

Afgelopen 60 jaar
 van een ‘er wordt voor je gedacht’ samenleving

 naar een zelfsturende netwerkmaatschappij

Mensen kunnen (bijna) alles zelf
“Internet is productiemiddel van het volk” 
en gedijt bij:
• Wereld zonder plaats en tijd:

– Network is the platform
– Useradded value
– Van “read only” naar “read & write”
– Everybody is connected

• Wereld is gepersonaliseerd:
– Steeds meer communicatiekanalen (msn, twitter, hyves, last.fm, ping, facebook, 

wikki, second life, open innovatie, flickr, youtube etc.)
• Consumerisatie:

- Bewoners staan aan het begin van maar vaak ook midden in de “keten”.

Kerntaak: sturen en beslissen
Sturen: Doet Samenleving
Beslissen: Doet Gemeente

En de gemeente?
• “oorspronkelijke” gesprekspartners verdwijnen

• kleine tijdelijke netwerken in opkomst

• politiek mag geen loyaliteit burger verwachten

• digitale ontwikkeling gaat buiten invloed gemeente om

• “gemeenschap” is netwerk van “niches”

realiteit: huidige overheid is uitgespeeld
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uitdaging gemeente:
 regelt zaken
 makelaart
 brengt partijen bij elkaar
 lokt samenwerking uit
 behartigt belangen in de regio

 behartigt belangen bij andere overheidslichamen

 bundelt krachten met collega gemeenten 
 is effectieve opdrachtgever
 gaat efficiënt met middelen om

kortom: de gemeente regisseert

EINDE-------------------------------------
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Gegevens uit de discussie onderleiding van mevrouw Vibeke Roeper

Tip voor het werven van vrijwilligers?
Klein aantal actieve leden, hebben al vele taken en komen vaak niet aan hun eigen 
activiteiten toe.
Vrijwilligers werven voor een klus lukt vaak nog wel, voor een langere periode, zoals 
bestuurder, vaak moeizaam.

Historische verenigingen zijn bang uit te sterven.
Die angst is niet terecht, er komen jongeren (volgende generatie) die opvolging verzorgen.

Tom Tulleken: 
Er moeten tussentijds beloningsprikkelingen zijn. Bv. verjaardagskaart. Kleine dingen zijn 
belangrijk.

Actieve mensen nemen vaak veel hooi op hun vork. Kan een valkuil zijn. (komen om in het 
werk of haken af)  Houdt dit in de gaten en waak er voor.
Nieuwe generaties gaan zich vanzelf interesseren voor de historie. 
Vrijwilligerswerk anders indelen zodat het aantrekkelijk wordt.

Vincent Keesmaat:
Ga met je tijd mee, doe een goede actuele website.
Weet wie je wilt bereiken en wat je wilt vertellen. 
Veel buitenlandse bezoekers. 
De activiteiten (voorbeeld website) niet alleen op leden richten, maar breed voor een ieder. 
Groot publiek, maakt je vereniging interessant.

Hoe doe je een kinderdeel op de website?
Interactief, begrijpelijk en korte onderwerpen.

Oosthuizen:
We houden een tentoonstelling voor de kinderen, wordt goed gebruikt.
Kinderen (jongeren) is een heel andere wereld.
In stripvorm, zowel op website als op papier, met de elementen Historisch van Wormerveer.
Doel: betrekken jongeren bij de historie. De jeugd heeft de toekomst.

Ervaring: 
Alie Vis (HGB).
Alles op de website, hoe houd je het alleen voor je leden en hoe doe je het financieel.

Zoveel mogelijk openbaar maken. Sympathie opwekken en hopen dat ze lid worden.
De website is niet om geld te verdienen maar om de PR te dienen.

Schermereiland: 
Er zijn leskisten voor de scholen met allerlei onderwerpen met een direct connectie aan het 
museum.

Tineke Abercrombie: 
VHP verleent maatschappelijke stages. Begeleiding door vrijwilligers is soms een probleem, 
vrijwilliger moet er geschikt voor zijn. Wel inzetten voor bv. opbouw website.
We hebben twee jaar ervaring: loopt goed, begeleiding vanuit scholen gaat stroef.
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Vibeke Roeper:
Historische verenigingen zijn vaak heel bevlogen bezig. 
Een museum is er voor de klant/bezoeker, de historische vereniging voor de leden. 
Ga vaak naar de belangstellende toe en laat je als vereniging zien.

De vraag van Tineke Abercrombie: 
Volgens mij doen we het goed in Purmerend.

Vibeke Roeper:
Rol van Purmerend is al heel breed.

Henk Komin (HGB)
We nemen de stukken en ideeën mee. We willen er lering uittrekken.
We sluiten nu af met dank aan u allen.
 

Einde van het symposium t.g.v. het 75 jarig bestaan van het Historisch Genootschap 
Beemster op 16 april 2011 in de Keijserkerk in de Middenbeemster.
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