HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK

Beleidsplan 2018-2021
I. Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
Algemeen
De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (hierna: HVHB) is op 12 maart 1947 opgericht
onder de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 40595119. De HVHB heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Het RSIN-nummer van de HVHB is 802008367.1
Het secretariaat is gevestigd Eemlaan 5, 2105 XA Heemstede, e-mail: secretaris@hv-hb.nl
Bestuur
De HVHB bestaat uit een bestuur met een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden
met in portefeuille Communicatie, Evenementen, Karakterbehoud en Redactie. De bestuursleden zijn
‘linking pin’ naar de respectievelijke commissies.
Bestuur HVHB 2018-2021
functie

naam

voorzitter
secretaris
penningmeester
communicatie
evenementen
karakterbehoud
redactie

Jaap Verschoor
Willem Jan Wiebosch
Alexander Koopman
Marc de Bruijn
Gerry Weijers
Kees Wierda
Ellen Kerkvliet-van Holk

benoemd

herbenoeming
1
mei 2007
mei 2011
november 2017 november 2021
november 2015 november 2019
mei 2006
mei 2010
mei 2009
mei 2013
mei 2016
mei 2020
mei 2017
mei 2021

herbenoeming aftreden uiterlijk
2
3
mei 2015
mei 2019

mei 2014
mei 2017

mei 2018
mei 2021

De bestuursleden van de HVHB ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; door hen
gemaakte zakelijke kosten (waaronder reiskosten) worden (forfaitair) vergoed. In totaal zijn er zo’n
30 vrijwilligers werkzaam binnen de HVHB. Ook de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding en voor
hen geldt dezelfde regeling bij gemaakte zakelijke kosten. De HVHB heeft geen personeel in dienst. In
voorkomende gevallen en na goedkeuring door het bestuur kan (betaalde) expertise van buiten
ingehuurd worden, bijvoorbeeld voor het schrijven van artikelen of voor ondersteuning van
commissies of bij projecten.

1

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of
andere instelling die het algemeen belang dient. ANBI’s hoeven geen schenkbelasting te betalen over ontvangen giften of over uitkeringen
die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen ze geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. ANBI’s zijn aangemeld bij de
Belastingdienst, staan in het register dat kan worden geraadpleegd via www.belastingdienst.nl en hebben een Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN-nummer). De HVHB heeft de status van culturele ANBI om op die manier ook fondsen
aan te kunnen trekken uit giften, erfenissen en legaten. Omdat de HVHB een culturele ANBI is, gelden speciale extra fiscale faciliteiten, bij
zowel eenmalige als periodieke giften. Zie hiervoor www.hv-hb.nl/topic-schenken_legateren_doneren/
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Per medio 2017 heeft de HVHB ruim 1250 leden en is daarmee de grootste vereniging op cultureel
gebied in Heemstede. Enkel sportverenigingen als HBC en MHC Alliance hebben een groter aantal
leden. De oplage van het kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden is 1550 exemplaren. Het tijdschrift wordt
verkocht in de lokale boekhandels.
Doelstelling HVHB
Doelstelling van de HVHB is:
- het bevorderen van kennis over en belangstelling voor de geschiedenis van Heemstede en
Bennebroek
- de zorg voor het karakterbehoud van hetgeen van historische, stedenbouwkundige,
architectonische en/of landschappelijke betekenis is.
Activiteiten HVHB
Om haar doelstellingen te bereiken verricht de HVHB de volgende activiteiten:
- actieve opstelling naar de gemeente en de plaatselijke politiek voor de instandhouding van
karakteristieke elementen in Heemstede en Bennebroek2
- ieder kwartaal publicatie van het tijdschrift HeerlijkHeden
- uitgave van historische publicaties
- onderhoud website www.hv-hb.nl; bijdrage aan social media, verspreiding e-mail nieuwsbrief
- beantwoording historische vragen
- organisatie van excursies, evenementen en lezingen
- medewerking aan de jaarlijkse Open Monumentendagen
- ontwikkelen in samenwerking met andere instanties van projecten die aansluiten bij de
doelstelling van de HVHB (bijv. cultuureducatie, cultuurbehoud en cultuurversterking, ontsluiting
archieven). 3
Kernwoorden: zichtbaar, tastbaar, hoorbaar
De HVHB wil met al haar activiteiten voor de bewoners van Heemstede en Bennebroek zichtbaar,
tastbaar en hoorbaar zijn:
- zichtbaar: door onze aanwezigheid in het Pomphuis, via lokale/regionale pers, website, social
media en narrowcasting, door het organiseren van evenementen en lezingen en aanwezigheid op
lokale evenementen;
- tastbaar: door HeerlijkHeden en publicaties, beantwoorden van vragen, opbouw en beheer van
ons archief;
- hoorbaar: in de plaatselijke politiek met onze activiteiten op het gebied van karakterbehoud, in
contacten met collega-verenigingen en Noord-Hollands Archief.
Verantwoording aan leden
Ieder jaar wordt er in november een jaarprogramma (kalender) voor het volgende jaar opgesteld;
deze wordt gepubliceerd via HeerlijkHeden en de website. Ieder jaar wordt er via de algemene
ledenvergadering (voorjaarsbijeenkomst) verantwoording aan de leden afgelegd over het gevoerde
beleid en de financiën. Een jaarverslag en jaarstukken inclusief toelichting en begroting worden op
de website gepubliceerd, zoals dat voor ANBI’s verplicht is.
Cyclus beleidsplan
De HVHB stelt iedere vier jaar een beleidsplan op met prioriteiten. Omdat de HVHB zich sterk wil
laten horen in de lokale politiek, loopt de cyclus van het beleidsplan synchroon met die van de
gemeenteraadsverkiezingen. De speerpunten worden ontwikkeld in het jaar voorafgaand aan de
verkiezingen en vastgelegd in het beleidsplan. De speerpunten voor Bennebroek (onderdeel van de
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Voor Bennebroek werken we hierin samen met Ons Bloemendaal.
Bijvoorbeeld Heemschut, Cuypers Genootschap, Noord-Hollands Archief.
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gemeente Bloemendaal) worden vastgesteld in overleg met de Stichting Ons Bloemendaal. In het
nieuwe beleidsplan wordt een evaluatie van het voorgaande plan opgenomen.
Het beleidsplan wordt besproken binnen het bestuur en de commissies en dan vastgesteld. Het plan
wordt via een samenvatting in HeerlijkHeden gecommuniceerd naar de leden en volledig
gepubliceerd op de website, waarna het in de algemene ledenvergadering (najaarsbijeenkomst) door
de leden wordt vastgesteld. Natuurlijk kunnen beleid, prioriteitsstelling en planning tussentijds door
het bestuur worden aangepast als gevolg van actuele ontwikkelingen.
Continuïteit, risicomanagement, financiën
De HVHB dient minimaal continuïteit in haar dienstverlening (HeerlijkHeden, karakterbehoud,
website, excursies, lezingen, Pomphuis) te leveren en doet daarnaast – afhankelijk van menskracht,
tijd, geld en ambitie – additionele projecten. Deze projecten zijn extra’s, die niet ten koste mogen
gaan van de continuïteit.
De HVHB zorgt ervoor (net als veel andere culturele instellingen en goede doelen) dat er altijd
financieel minimaal een continuïteitsbuffer aanwezig is (ook na afboeking van de totale kosten van
een groot project) van 50 procent van de begroting voor het komend jaar.
Bij grote projecten (looptijd > 1 jaar of budget > 1000 euro) wordt eerst een projectvoorstel inclusief
calculatie, planning en bemensing in het bestuur besproken en geaccordeerd.
De HVHB is door prudent beleid financieel gezond. Onze contributie proberen we zo laag mogelijk te
houden en deze is voor het laatst met ingang van 2008 (!) verhoogd. Minimum bedrag is 18 euro,
maar leden worden aangespoord meer te geven. Het kan zijn dat in de Beleidsplanperiode 20182021 de contributie zal stijgen door toename van de kosten door het Pomphuis (inrichting, jaarlijkse
kosten voor elektriciteit, gas, water, beveiliging, verzekering e.a.).
Wat heeft de HVHB bereikt uit het vorige Beleidsplan (2014-2017):
- Lokale politiek:
o Publicatie in 2015 van de nota Het (dorps) karakter van Heemstede, waarin wordt
ingegaan op de karakteristieke diversiteit van Heemstede en het belang van
leefbaarheid, monumenten en groen. De nota is aangeboden aan en doorgesproken met
de gemeente (wethouders, raadsfracties, ambtenaren) en heeft geleid tot flinke
discussies, die nog niet afgerond zijn. Waar nodig zullen we deze nota in de komende
beleidsperiode aanpassen en up-to-date houden. De discussie over het dorps karakter is
een continu aandachtsterrein.
o Actieve lobby en regelmatig inspreken in gemeenteraad en raadscommissies over o.a.
Binnenweg/Vomar, Slottuinen, begraafplaats, Meer en Bosch, Wilhelminaplein, dorps
karakter, terrein GGZinGeest/Vogelenzang, Manpadslaangebied e.a.
- Buitenplaatsen: dankzij de HVHB is in het Beheerplan Groenendaal 2015-2032 de cultuurhistorie
leidend.
- Canon van Heemstede en Bennebroek: deze laagdrempelig geschiedenis via internet is in 2014
conform planning gepubliceerd en te raadplegen via www.hv-hb.nl
- Algemene begraafplaats Herfstlaan: de gemeente is er inmiddels van doordrongen dat dit een
bijzondere begraafplaats is. De HVHB is nauw betrokken geweest bij de nota
Toekomstbestendige begraafplaats (aangenomen door de Raad in mei 2016). Ook is er frequent
gepubliceerd over belangrijke graven in HeerlijkHeden. Maar er is nog een lange weg te gaan.
- Inventarisatie monumenten Wederopbouw: aangeboden aan gemeente in 2015. Inmiddels zijn 3
monumenten door de gemeente overgenomen. Helaas is een van de objecten van onze
inventarisatie ondertussen gesloopt.4
- Publicatie Heemstede 1890-1940: onder de titel Heemstede Vooruit! gepubliceerd in 2017 en
niet, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, in 2016. Dit vanwege drukte bij de auteurs en omdat
er in 2016 een concurrerend boek verscheen. Het boek draagt bij aan het besef dat Heemstede
4

Woonhuis (“Villa Beuckenduyn”), Herenweg 78.
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-

voor een belangrijk gedeelte in deze periode gevormd is en dat het sociale en bouwkundige
karakter van het huidige Heemstede nog steeds in die geschiedenis te herkennen is.
Uitbreiding van het aantal vrijwilligers: van 20 naar 30.
Opbouw en beheer van het archief: is (ook digitaal) ter hand genomen en zal in het Pomphuis zijn
uiteindelijke afronding krijgen.

Niet in Beleidsplan, wel gerealiseerd in periode 2014 t/m 2017:
- Erfgoedprijs: door de HVHB is in 2015 de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs
ingesteld. De prijs wordt jaarlijks tijdens de Voorjaarsbijeenkomst/algemene ledenvergadering
uitgereikt en is bedoeld als stimulans voor initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed in
Heemstede en Bennebroek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de restauratie van een karakteristiek
of beeldbepalend pand, of aan herbestemming, al dan niet in combinatie met nieuwbouw. De
prijs wordt zeer gewaardeerd, heeft een belangrijke voorbeeldfunctie gekregen en leidt tot grote
aandacht en betrokkenheid bij leden, niet-leden en de pers. In 2019, na vijf jaar uitreikingen,
wordt de prijs geëvalueerd.
- Cultuurnota: in 2016 is door de gemeente Heemstede de Cultuurnota 2016 t/m 2019 Verbinding
met én door Cultuur vastgesteld. Als grootste instantie op cultureel gebied is de HVHB nauw
betrokken geweest bij deze nota en is veel van ons beleid erin verwerkt. De gemeente
coördineert de uitvoering van de nota.
- Manpadslaangebied (tussen landgoed Huis te Manpad en de Rivierenbuurt): de HVHB heeft zich
de afgelopen jaren hard gemaakt voor een groen en open Manpadslaangebied met behoud van
de cultuurhistorische kwaliteiten. Daartoe hebben we onder meer in mei 2016 een Visie
Manpadslaangebied opgesteld en doen toekomen aan het College en de Commissie Ruimte. De
lang door de gemeente voorgestelde formule ‘natuur ontwikkelen betaald uit de bouw van 20
villa’s op ruime kavels’ voldoet niet aan ons uitgangspunt. Inmiddels heeft de gemeente
aangegeven het hele gebied opnieuw te willen bekijken, wat de HVHB toejuicht.
- Inrichting Wilhelminaplein: de HVHB maakt deel uit van de klankbordgroep Wilhelminaplein,
waar onder meer de omwonenden in vertegenwoordigd zijn. De HVHB bewaakt vooral de
historische waarden van het plein en is verheugd te zien dat in het nieuwe plan de “pleinfunctie”
weer enigszins terugkomt.
- Herdenking overlijden minister en dominee Syb Talma in 2016: op initiatief van HVHB is een
bijeenkomst en kranslegging op zijn graf op de sterfdatum georganiseerd en tijdens Open
Monumentendagen een lezing in de Oude kerk Bennebroek gehouden.
- Digitalisering: op initiatief van de HVHB heeft het Noord-Hollands Archief de
gemeenteraadsnotulen van Heemstede van 1907 tot 1990 (volledig beschikbare gedrukte
periode) gedigitaliseerd, voorzien van een doorzoekfunctie en in 2017 geplaatst op de website
van NHA. Hierdoor kan iedereen de notulen raadplegen en gebruiken, bijvoorbeeld bij het doen
van onderzoek en het schrijven van artikelen voor HeerlijkHeden.
- Verplaatsing van onze werkruimte en –archief van de zolder van de bibliotheek/Dreefschool naar
het Pomphuis bij de watertoren; inrichting hiervan. Zie verder speerpunt 1.
Reguliere activiteiten in periode 2014 t/m 2017:
- Ieder kwartaal publicatie van ons zeer gewaardeerde tijdschrift HeerlijkHeden; de oplage steeg in
deze periode van 1400 tot 1550 exemplaren. In HeerlijkHeden is ook aandacht besteed aan
lokale jubilea (o.a. GSV, HPhO, HPC) en kenmerkende Heemsteedse families.
- Door actieve benadering regelmatig aandacht/artikelen in regionale en lokale pers.
- Wekelijks een artikel Winkeltjes in Heemstede in weekblad De Heemsteder.
- In samenwerking met Vrijwilligerssteunpunt Heemstede jaarlijks aanbieden van een
maatschappelijke stage voor leerlingen College Hageveld, resultaat: vier videofilms.5
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Deelname 2011 t/m 2017: er zijn inmiddels zeven films, waarvan vier uit Beleidsplanperiode 2014 t/m 2017.
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Deelname aan diverse culturele manifestaties (Heemsteedse Kunstbeurs 2014 t/m 2017, Beleef
Heemstede 2016).
- Jaarlijks het organiseren van de Open Monumentendagen (openstelling diverse monumenten,
bustour door Heemstede 2015 en 2017) met ieder jaar circa 150 belangstellenden.
- Jaarlijks het organiseren van 4 à 5 excursies (gemiddeld 20-25 deelnemers per keer) en de Vooren Najaarsbijeenkomst (gemiddeld 120 deelnemers per keer).
- Jaarlijks deelname aan de open dag voor nieuwe bewoners in Heemstede.
- Regelmatig verzending van onze e-mail nieuwsbrief (oplage: 550). We besteden hierin ook
aandacht aan nieuws over/activiteiten van onze culturele partners.
- Ledenwerving: het aantal leden steeg tussen 2014 t/m 2017 van 1097 tot circa 1250.
In de periode 2018-2021 blijven deze activiteiten op de agenda staan.
Zie voor jaar- en financiële verslagen www.hv-hb.nl/Wie we zijn/Statuten, KvK en jaarstukken

II. Speerpunten Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek 2018-2021
Voor de periode 2018-2021 heeft de HVHB negen speerpunten geformuleerd:
1. Het Pomphuis: dé plek van waar de HVHB historie met Heemstede verbindt
In 2017 heeft de HVHB het Pomphuis naast de watertoren als nieuwe werk- en archiefruimte in
gebruik genomen. Hier kunnen we het archief zodanig opslaan dat we er beter gebruik van kunnen
maken dan op de oude locatie (het bibliotheekgebouw aan het Julianaplein). Ook kunnen we hier
kleinschalige exposities organiseren. De afgelopen jaren hebben we gemerkt, dat onze activiteiten
ook bezocht worden om elkaar te ontmoeten en om herinneringen uit te wisselen. Met de
bijeenkomsten die we nu gaan organiseren in het Pomphuis kunnen leden en niet-leden kennis met
elkaar delen en zelf actief vertellen over hun collectie of over hun ervaringen in Heemstede en
Bennebroek. Het Pomphuis krijgt dan ook een belangrijke rol in de sociale functie van de HVHB. We
blijven werken aan versterking van het clubgevoel binnen onze vereniging.
Vanzelfsprekend openen we het Pomphuis op Open Monumentendag.
2. Manpadslaangebied en andere groene gebieden
De HVHB richt zich proactief op het handhaven en versterken van groene gebieden als
Manpadslaangebied, Mariënheuvel (Meer en Berg) en omgeving Kadijk. We hechten aan een
aantrekkelijke woonomgeving die past bij het groene karakter van Heemstede – groen dat vaak
voortkomt uit een historische aanleg, zoals buitenplaatsen. Het gaat bij dat groen dus ook om
cultuurhistorische kwaliteiten.
3. Versterking Monumenten(besef)
De HVHB is in 2017 een onderzoek met behulp van expertise van buitenaf gestart over de gevolgen
van de nieuwe Omgevingswet. We ronden dit in 2018 af.
Monumentale gebouwen bepalen in belangrijke mate het aanzicht en karakter van Heemstede en
Bennebroek en verdienen dus te worden beschermd. De HVHB wil uitbreiding van de gemeentelijke
monumentenlijst op basis van twee door haar aangeleverde bronnen: het rapport
Wederopbouwarchitectuur in Heemstede – inventarisatie en aanbevelingen (2015) en het boek
Heemstede Vooruit! (2017).
Daarnaast willen we de betrokkenheid bij monumenten vergroten door ze herkenbaarder te maken.
Een eerste stap wordt gezet in 2017 met een pilot bij herinrichting van het Wilhelminaplein met
schildjes met NFC/QR-achtige techniek, primeur in Nederland.
Eigenaren van gemeentelijke monumenten bieden we voorlichting en informatie en proberen we
meer te betrekken bij de HVHB.
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De HVHB denkt mee in het vinden van een herbestemming voor monumenten die thans leegstaan of
in verval geraakt zijn. Zonder herbestemming is de toekomst van een monument zeer onzeker.
Tenslotte organiseert de gemeente Heemstede samen met de HVHB en met ondersteuning van het
Nationaal Museumfonds voor het eerst in 2018 een informatiebijeenkomst voor eigenaren van rijksen provinciale monumenten. Ook gemeentelijke monumenten betrekken we hier bij.
4. Buitenplaatsen inclusief Groenendaal
De HVHB blijft zich inzetten voor de buitenplaatsen, waaronder wandelbos Groenendaal. Heemstede
heeft immers een van de rijkste buitenplaatsenlandschappen van Nederland. Onze activiteiten zullen
we afstemmen met bijvoorbeeld de sKBL (Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen) en
Landschap Noord-Holland. Daarnaast willen we initiatieven ontplooien op regionaal niveau, in
samenwerking met genoemde instanties, collega historische verenigingen en de Provincie NoordHolland.
We blijven werken aan het op termijn terugbrengen van verdwenen monumenten in Groenendaal
(walvisbank, schelpen-nis, Belvedère). Dat kan in een historiserende vorm, maar ook in een
eigentijdse vormgeving.
We zijn en blijven actief betrokken bij ontwikkelingen op/planvorming rondom andere
buitenplaatsen (Hartekamp, GGZinGeest/Vogelenzang, Meer en Bosch).
5. Algemene begraafplaats Herfstlaan
Hier gaan we door met de door ons al in gang gezette activiteiten. De Algemene begraafplaats aan de
Herfstlaan, waarvan het oudste deel is ontworpen door J.D. Zocher jr., is een van de mooiste van
Nederland en bevat zeer interessant cultureel en funerair erfgoed. Een aantal monumentale graven
behoeft op korte termijn herstel. Dit heeft effect op gemeentelijke budgetten. De HVHB is al sinds
2014 bezig om samen met de gemeente een visie te ontwikkelen over behoud en gebruik van de
begraafplaats, met name de oude gedeelten sectie 1 en 2. De HVHB brengt hiervoor expertise van
buitenaf in. Ten slotte is het van belang om het culturele erfgoed op de begraafplaats meer bekend
te maken.
6. Toekomst religieus erfgoed
Het voortbestaan van Nederlands rijk en breed gedragen religieus erfgoed staat onder druk, onder
meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden. Op initiatief van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed hebben kerkelijke, bestuurlijke, wetenschappelijke en maatschappelijke
partijen de aard en omvang van deze problematiek verkend. Dit heeft eind 2016 geleid tot de Agenda
Toekomst Religieus Erfgoed (www.toekomstreligieuserfgoed.nl). Deze agenda moet de komende
jaren worden uitgevoerd.
De HVHB maakt een inventarisatie van het in Heemstede en Bennebroek aanwezige religieuze
erfgoed (planning: 2019) en treedt met de verschillende eigenaren in contact om hun plannen te
inventariseren en te bespreken (denk aan de kerken en gebouwen zoals Mariënheuvel). We zullen
ook initiatief nemen om deze problematiek regionaal op de kaart te zetten in samenwerking met
collega historische verenigingen.
7. Intensivering samenwerking met gemeente, onderwijs en andere instellingen
De HVHB is de grootste culturele vereniging in Heemstede en Bennebroek en de deskundige op het
gebied van cultureel erfgoed. We vertegenwoordigen actief de belangen van onze grote achterban.
Om actief samen te werken en te verbinden binnen Heemstede en Bennebroek en om onze
deskundigheid te delen initieert de HVHB een aantal overlegstructuren of neemt er aan deel: 6
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Voor Bennebroek in overleg met Ons Bloemendaal.
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Overlegstructuren HVHB
wethouders
jaarlijks

raadsfracties
jaarlijks

ambtenaren
kwartaal

welstandscommissie
kwartaal

culturele instellingen NHA
2x per jaar
jaarlijks

collega verenigingen Landschap NH, SKBL, Heemschut
jaarlijks
jaarlijks

bestuur
8x per jaar

raad van advies
2x per jaar

commissies
6x per jaar

Met de gemeente en de politiek: De HVHB voert een actief beleid om de gemeente op diverse
niveaus te ondersteunen. Denk hierbij aan wethouders, raadsfracties en commissies (informatief,
sonderend) en het ambtelijk apparaat (ondersteuning bij beleidsvoorbereiding, fungeren als sparring
partner en inhoudsdeskundige).
Met culturele instellingen: als grootste culturele vereniging in Heemstede zoekt de HVHB steeds naar
verbindingen met andere culturele instellingen in Heemstede en Bennebroek maar ook in Haarlem
en Bloemendaal. We streven ernaar om jaarlijks samen met Wij Heemstede een lezing te
organiseren. In 2018 werken we mee aan het Pauwfestival op het Wilhelminaplein en in 2019 aan de
herdenking van de 150ste geboortedag van beeldhouwer Hendrik van den Eijnde (samen met de
Vereniging Haerlem).
Met het onderwijs: de HVHB heeft samen met en voor het basisonderwijs een volledige leerlijn
ontwikkeld. Deze wordt in 2019 geactualiseerd en actief aangeboden aan de basisscholen. We gaan
door met de maatschappelijke stage Hageveld.
Met collega historische verenigingen: de HVHB neemt initiatieven voor overleg op regionaal niveau
over gezamenlijk cultuurhistorisch erfgoed, met onder meer als doel om landschappelijk en
cultuurhistorisch bijzondere plekken te ontzien bij de bouwopgave die de MRA (Metropoolregio
Amsterdam) aan Haarlem (en Kennemerland) heeft gesteld.
Met het Noord-Hollands Archief: werken we samen op het gebied van digitalisering en versterking
van NHA als archiefinstantie.
Met Landschap Noord-Holland en de SKBL: werken we als HVHB actief aan behoud en versterking
van buitenplaatsen en groene gebieden.
Met Heemschut en Cuypers Genootschap: werken we samen op het gebied van monumentenbehoud
en landschapsontwikkeling.
8. Vergroten zichtbaarheid HVHB en betrokkenheid lokale gemeenschap
De HVHB wil de zichtbaarheid van de vereniging vergroten en de betrokkenheid van de lokale
gemeenschap bij de vereniging en de geschiedenis van onze dorpen versterken. Denk hierbij aan
nieuwe doelgroepen als jongeren op de basisschool, bewoners in de leeftijdsklasse 35-50 jaar en
nieuwe inwoners die in ons mooie Heemstede en Bennebroek komen wonen. We sluiten hierbij aan
bij de media, die deze doelgroepen gebruiken (smartphone, social media, internet).
- We zetten Watertoren en Pomphuis, provinciaal monument en landmark van Heemstede en
locatie van de HVHB op duurzame en energiearme wijze in het licht. Dit geeft ook nog eens
cachet aan de entree van ons dorp. Met ons logo sluiten we aan bij dit herkenbare beeld.
- In 2018 start de HVHB een pilot met narrowcasting. een vorm van communicatie waarbij publiek
op een bepaalde locatie wordt bereikt door middel van een beperkt netwerk van audiovisuele
displays (televisieschermen). Ieder kwartaal levert de HVHB een set kant-en-klare pagina’s met
toen-en-nu foto’s van monumenten die kunnen worden vertoond op schermen in wachtruimtes
(raadhuis/dokters), winkels of verzorgingstehuizen. In 2020 evalueren we.
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In 2018 restylen we onze website uit 2012 en maken hem volledig responsive. We breiden hem
de komende jaren uit met speciaal voor de HVHB gemaakte filmpjes en met historisch
fotomateriaal. Dit om het bereik en gebruik van de website te vergroten.
Met behulp van internet en social media (waaronder Facebook Je bent een Heemstedenaar en
Nostalgisch Heemstede) komt de HVHB in contact met andere doelgroepen. Doelstelling is om zo
de belangstelling voor de geschiedenis te vergroten, leden en vrijwilligers te werven en
archiefmateriaal aan te trekken. Dit gaan we verder versterken.
We onderzoeken de mogelijkheid om een webapp te ontwikkelen in combinatie met een
fotoapplicatie als Streetview toen&nu.
We kijken of we voor het ontsluiten van verhalen en routes ook de website van Oneindig NoordHolland kunnen gebruiken.
We denken na over de mogelijkheid om onze collectie te verrijken met nieuwe kunstwerken,
bijvoorbeeld door opdrachten te verstrekken.
In de periode 2018-2021 wordt een programma ontwikkeld ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de HVHB in 2022. Hiervoor zullen wij financiële reserveringen maken.

9. Een vitale vereniging: op naar de tweede 75 jaar
In 2022 bestaat de HVHB 75 jaar. De vereniging heeft al die jaren een belangrijke rol verricht in
Heemstede en Bennebroek en we willen hier ook mee doorgaan.
- Vrijwilligers: Een vereniging als de HVHB kan haar doelstellingen enkel bereiken door de
belangeloze inzet van vrijwilligers. Ook in deze beleidsplanperiode blijft het aantrekken van
nieuwe vrijwilligers een belangrijk speerpunt. Het blijft essentieel om steeds nieuwe mensen aan
te trekken om continuïteit en kwaliteit te houden, ook omdat er tussen 2018-2021 flinke
wisselingen in het bestuur plaatsvinden. We streven naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers
van 30 naar 40.
- Hierom en ter ondersteuning en begeleiding van het bestuur wordt in 2018 binnen de HVHB een
coördinator vrijwilligers aangesteld.
- Daarnaast willen we in 2019 specifiek iemand aanstellen die de HVHB vertegenwoordigt in
regionaal verband.
- Ook onderzoeken we of het zinvol is om in 2018 een Raad van Advies aan te stellen, eveneens ter
ondersteuning en begeleiding van het bestuur.
- We onderzoeken de mogelijkheden om een actiever fondsenwervingsbeleid te gaan voeren,
omdat we hebben gemerkt dat we dankzij donaties of legaten aansprekende projecten of
activiteiten kunnen realiseren (bijvoorbeeld instelling Erfgoedprijs).
- Het is mogelijk dat er verdere fusiebewegingen plaatsvinden in de regio Zuid-Kennemerland.
Conform haar doelstellingen richt de HVHB zich primair op behoud en versterking van erfgoed
binnen de kernen Heemstede en Bennebroek. We zullen hierover overleggen met Ons
Bloemendaal en Vereniging Haerlem.

Vastgesteld in bestuursvergadering 27/2/2017 en 12/9/2017.
Vastgesteld in algemene ledenvergadering 9/11/2017.
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