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BELEIDSPLAN 2013-2016

Algemeen
De Historische Vereniging Den Dolder heeft tot doel de kennis en belangstelling van
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. Periodiek 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,
penningmeester, redacteur kroniek en commissaris archief), vrijwilligers voor
projecten en de andere leden (405 leden op de peildatum 1 januari 2013). De
vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40483565.
De vereniging heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Aandachtspunten van het beleidsplan 2013-2016
Het beleidsplan 2013-2016 richt zich op de volgende punten:










Voorlichting aan nieuwe bewoners
Digitalisering van het archief
Uitbreiding van de samenwerking met de 11 Zeister erfgoedpartners
Opzetten van een commissie genealogie
Bestudering van de huisvestingsmogelijkheden
Historische lezingen, historisch café, excuries
Het uitgeven van drie periodieken: de Dolderse Kroniek, de ledenbrief en de
digitale nieuwsbrief
Het onderhouden van de verenigingswebsite
Het organiseren van historische fiets- en wandeltochten
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De actieve voorlichting aan nieuwe bewoners is in 2012 gestart met artikelen in de
Dolderse Kroniek over de naamgeving van de straten in de nieuwe wijken. De
nieuwe bewoners hebben huis aan huis een kroniek gratis aangeboden gekregen.
Daarmee werd zowel de aandacht gevestigd op de naamgeving van de straat als op
het bestaan van de historische vereniging.
De digitalisering van het archief is in een nieuwe fase gekomen door de
samenwerking in het DEUX project met 3 andere erfgoedpartners, waarbij
afbeeldingen van ‘Zeister Buitens’ zijn gescand en digitaal opgeslagen. In de nabije
toekomst is de verwachting ander materiaal te kunnen rubriceren en opslaan en op
deze wijze een overzichtelijke database op te kunnen bouwen, welke ook breed kan
worden gevonden.
De samenwerking met de 11 Zeister erfgoedpartners ( Hernhutter Huis, Zeister
Historisch Genootschap, Gemeentearchief Zeist, Bibliotheek Zeist, ’t Gilde, Stichting
Zilverkamer, Commissie Open Monumenten Dag, Cultuurvleugel Slot Zeist, Dag van
het Religieus Erfgoed, Stichting Oude Begraafplaats en Historische Vereniging Den
Dolder ) heeft geresulteerd in de vorming van verschillende werkgroepen
(tentoonstelling, oral history, nieuwe inwoners, E-cultuur, educatie, openbare ruimte,
activiteiten), waarbij de historische vereniging in verschillende werkgroepen
participeert. De samenwerking met de zusterverenigingen in Bilthoven/De Bilt en
Maartensdijk wordt gecontinueerd.
Binnen de vereniging is gestart met een commissie genealogie. Met behulp van
internet en andere archieven is een begin gemaakt met het verkrijgen van gegevens
betreffende enkele personen die werkzaam zijn geweest op de Willem Arntsz hoeve.
Mogelijk dat deze beschrijvingen andere verhalen losmaakt (oral history).
Huisvesting
Momenteel is het archief van de vereniging gehuisvest in het voormalig mortuarium
op het terrein van de Willem Arntsz hoeve. Omdat onduidelijk is wat de plannen zijn
omtrent het onroerend goed van de Willem Arntsz hoeve, is het bestuur van de
Historische Vereniging Den Dolder zich aan het beraden over eventuele
alternatieven.
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