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Beleidsplan Historische Vereniging Den Dolder 2010-2012
Algemeen
De Historische Vereniging Den Dolder heeft tot doel de kennis van en de belangstelling voor de
geschiedenis en archeologie van Den Dolder te bevorderen en te waken over het culturele erfgoed
van Den Dolder.
De vereniging is in 1997 opgericht. De vereniging organiseert jaarlijks een tentoonstelling waarin de
geschiedenis van Den Dolder centraal staat.
Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken, ook door niet leden.
Daarnaast brengt de vereniging voor haar leden drie maal per jaar een eigen blad uit, de Dolderse
Kroniek. Hierin worden artikelen opgenomen die betrekking hebben op een Dolders historisch
onderwerp. Tweejaarlijks wordt de Harm Sok aanmoedigingsprijs toegekend aan een beginnend
auteur. De jury staat onder voorzitterschap van de gemeentearchivaris van de gemeente Zeist.
De Historische Vereniging Den Dolder bestaat uit een bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester), een redacteur van de Dolderse Kroniek, een archiefcommissie en de leden (280
leden, peildatum januari 2010). Eind 2012 hopen we het ledenbestand te hebben uitgebreid naar circa
350 leden.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40483565.
Hoofdpunten van het beleidsplan
Het beleidsplan 2010-2012 richt zich op de volgende punten:
- Voorlichting aan nieuwe inwoners van Den Dolder over de geschiedenis van Den Dolder.
- Digitalisering van het archief en de publicatie van vele stukken op de website zodat ze toegangelijk
worden voor een breed publiek.
- Uitbreiding van de samenwerking met andere historische verenigingen
- Uitbreiding van activiteiten ( jaarlijkse tentoonstelling, modernisering Dolderse Kroniek, lezingen,
excursies )
- Medewerking aan de uitgave van een boek bij het eeuwfeest Den Dolder in 2012
De vereniging is voornemens haar gebruikelijke vaste activiteiten (de jaarlijkse tentoonstelling en de
Dolderse Kroniek) in de komende periode voort te zetten.
Visie
Het bestuur van de Historische Vereniging Den Dolder acht de volgende activiteiten belangrijk. Het
bevorderen dat leden van de vereniging zich met de bestudering van de geschiedenis van Den Dolder
kunnen bezig houden, waarbij de vereniging een stimulerende rol vervult. Het met elkaar in contact
brengen van leden met dezelfde interessegebieden in werkgroepen is hierbij een belangrijk aspect.
Het verenigingsblad
Het verenigingsblad “Dolderse Kroniek” wordt door een onafhankele redactie samengesteld en
verschijnt 3 keer per jaar. Gepubliceerd worden een breed scala aan onderwerpen die voor de historie
van Den Dolder interessant zijn.
Daar naast kent de vereniging een “Ledenbrief”, ook drie keer per jaar, waarin huishoudelijke zaken
aan de orde komen.
De Historische Vereniging Den Dolder geniet een breed draagvlak in de Dolderse gemeenschap en
kan rekenen op een bijzondere belangstelling van de gemeente Zeist.
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De wens om verder in ledenaantal te groeien willen we trachten te realiseren door middel van
ledenwerfcampagnes. Het verenigingsblad “Dolderse Kroniek”wordt ook opgenomen in de
bibliotheken van Bilthoven en Zeist waar belangstellenden het blad kunnen lezen.
Bijeenkomsten
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt er veelal een lezing gehouden voor leden en andere
belangstellenden. Het voornemen van het bestuur is om meer lezingen, excursies etc. te organiseren.
Voorlichting aan nieuwe inwoners van Den Dolder
Den Dolder zal de komende jaren met enkele honderden woningen worden uitgebreid. Aan de
Historische Vereniging Den Dolder de taak om de nieuwe inwoners bekend te maken met het bestaan
van de Historische Vereniging en daarmee de betrokkenheid bij het dorp te bewerkstelligen en de
historische kennis uit te dragen.
Werkgroepen
Het uitvoeren van noodzakelijk historisch onderzoek op verschillende gebieden door daarvoor op te
richten werkgroepen wordt gestimuleerd.
De archiefcommissie is druk doende het bestaande archief (foto’s, artikelen, krantenknipsels) te
digitaliseren en daarmee de toegankelijkheid te vergroten, ook voor buitenstaanders,
belangstellenden, onderzoekers en auteurs. Tevens is de archiefcommissie steeds actief in uitbreiding
van het materiaal (teksten, foto’s en voorwerpen betreffende de geschiedenis van het dorp).
Het archief moet voor een groot publiek toegankelijk en aantrekkelijk worden. Zowel fysiek door een
bezoek te brengen aan de archiefruimte op het terrein van de Willem Arntszhoeve, als via internet
www.historischeverenigingdendolder.nl
Samenwerking met anderen
De samenwerking met andere historische verenigingen zal worden uitgebreid, in eerste instantie met
de Historische Kring De Bilt en het Zeister Historisch
Genootschap.
Het samenwerken met andere historische verenigingen en instellingen in de regio heeft als voordeel,
dat gebruik kan worden gemaakt van elkaars ervaringen en bereikte resultaten.
Op provinciaal niveau is een toenemende belangstelling merkbaar voor lokale historie. Historische
verenigingen kunnen hierbij rekenen op daadwerkelijke ondersteuning, vooral wanneer het
onderzoekresultaten en publicaties, digitalisering een hoog kwaliteitsniveau heeft.
De Historische Vereniging Den Dolder voert overleg met andere historische verenigingen in de regio,
en vindt het wenselijk om tot meer samenwerking te komen tot intensivering van onderlinge
samenwerking.
Geschiedenisboek
Het verzorgen van uitgaven om zodoende het historisch besef en interesse voor Den Dolder te
intensiveren.
In 2012 wordt het eeuwfeest Den Dolder gevierd. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis zal door de
Historische Vereniging Den Dolder een boek worden uitgegeven over 100 jaar Den Dolder. Dit boek is
bestemd voor een breed publiek. Mogelijk wordt voor de leden van de Historische Vereniging
daarnaast nog een fotoboek uitgegeven.
Met name de uitgave van een boek zal niet kunnen worden bekostigd uit het geringe eigen vermogen
van de Historische Vereniging. Hiervoor zullen andere fondsen moeten worden geworven. Dit laatste
is echter nog niet gerealiseerd.
Digitalisering
Op het moment dat dit beleidsplan is samengesteld beschikt de vereniging nog niet over een archief
waarbij alles digitaal is opgeslagen en geschikt is voor ontsluiting voor leden en geïnteresseerden. Dit
heeft echter grote prioriteit van het bestuur om dit op redelijk korte termijn te realiseren.
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Website
De website www.historischeverenigingdendolder.nl geeft duidelijke basisinformatie voor leden en
geïnteresseerden. Het geeft een inzicht in het doel en de visie van de vereniging alsmede alle
activiteiten.Op heldere wijze wordt de structuur van de vereniging en werkgroepen uiteengezet.
Bijzondere aandacht schenken we aan digitalisering van ons archief. De website wordt continue
geactualiseerd.
Financiën
Ten aanzien van financiele uitgave voert de Historische Vereniging Den Dolder een solide beleid. De
Dolderse Kroniek wordt om redactioneel opzicht onafhankelijk te zijn zonder advertenties uitgegeven
en de kosten van de uitgave worden gefinancierd uit de contributie van de leden.
De uitgaven van andere publicaties, zoals o.a. het geschiedenisboek en programmaboekje 2012
worden pas concreet als er een passsende financiering is gerealiseerd, zodat er geen financiële
risico’s voor de vereniging zijn.
Middelen
De middelen die de Historische Vereniging in staat stellen te functioneren volgens dit beleidsplan
komen primair uit de jaarlijkse contributie van leden, subsidies en opbrengsten donateurs.
De vereniging streeft voorts naar het verkrijgen van schenkingen, legaten en erfenissen teneinde met
de opbrengst daarvan de activiteiten te verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging te
bevorderen. De vereniging heeft daartoe een ANBI status van de belastingdienst voor de erkenning
als Algemeen nut beogende instelling.
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