BELEIDSPLAN

Vastgesteld door het bestuur op: 16 september 2015.
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Beleidsplan ’t Fledder Kerspel:

Dit beleidsplan geeft een beschrijving van de uitvoering van de doelstellingen van de
vereniging. Tevens wordt ingegaan op de middelen die hiervoor worden ingezet en ten
slotte de activiteiten die worden ondernomen om de activiteiten van de vereniging te
consolideren en verder uit te bouwen.
Eerst wordt ingegaan op het doel van het beleidsplan, de beschrijving van de huidige
werkwijze van de vereniging, de middelen die hiertoe worden ingezet, de samenstelling
qua leeftijd van het huidig ledenbestand, de hulpmiddelen en ten slotte het onderdeel
toekomst. In de tekst zijn de actiepunten opgenomen die door het bestuur nader moeten
worden uitgewerkt. In de slotparagraaf zijn de activiteiten, die in de periode 2015-2016
zijn voorzien, opgenomen.

Het bestuur: September2015
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I. Doel beleidsplan:
Het bestuur heeft bij het aantreden in 2014 aangegeven een beleidsplan op te willen
stellen. Het wil hiermee richting geven aan de activiteiten die het bestuur de komende
periode onderneemt en dit inzichtelijk maken voor de leden. Het beleidsplan zal worden
opgenomen op de website van de vereniging.
Vastleggen van beleid van het bestuur ten behoeve van:
1. de uitvoering van de in de statuten opgenomen doelstellingen;
2. de aansturing van de diverse commissies.
Een afgeleide doelstelling betreft het verkrijgen van de status van ANBI-instellingen
waardoor de mogelijkheid ontstaat dat leden een beroep kunnen doen op de fiscale
vrijstellingsmogelijkheden ter ondersteuning van de door de fiscus toegelaten instellingen
en verenigingen.
Looptijd beleidsplan.
Het beleidsplan heeft een looptijd van vier jaar. Daarnaast wordt er, bij sommige
onderdelen, aangegeven welke activiteiten er in een bepaald jaar worden voorzien. Dit
onderdeel wordt jaarlijks door het bestuur aangepast aan de beschikbare middelen op dat
moment. Met middelen wordt met name bedoeld de personele- en financiële
beschikbaarheid.
Uitgangspunt van dit beleidsplan
doelstelling zoals opgenomen in statuten.
Onderdelen van deze doelstellingen zijn:
a. bewaren;
b. beschermen;
c. verzamelen van kennis en goederen betreffende het culturele erfgoed;
d. bevorderen en uitdragen van belangstelling voor en kennis van cultureel erfgoed
binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder.
De vereniging is opgericht op 25 februari 2003.
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II. Beschrijving huidige werkwijze:
Bestuursvorm.
Bij de oprichting van de vereniging is in 2003 expliciet gekozen voor de verenigingsvorm.
Belangrijkste uitgangspunt voor het toenmalige bestuur was een vereniging van en door de
leden. De verwachting was dat de leden zich meer zouden binden aan een vereniging dan
aan een (onpersoonlijke) vorm van een stichting.
Helaas is deze aanname niet geheel uitgekomen. Zowel bestuur als commissies ontvangen
weinig reacties van de leden. Uitzondering is hierbij de reacties die via de website worden
ontvangen. Bijzonder is hier te noemen het aantal ontvangen reacties uit Nijensleek en
Wilhelminaoord, in relatie tot de reacties die uit het overige deel van Vledder worden
ontvangen.
Actiepunt: het bestuur zal bekijken op welke wijze de leden meer kunnen worden
betrokken bij het werk van de vereniging.
De samenstelling van het bestuur:
Op basis van de statuten gaat het hier om een oneven aantal. Op deze wijze wordt
voorkomen dat de stemmen staken indien er een besluit moet worden genomen. Hoewel
dit niet is opgenomen in de statuten tracht het bestuur, bij opengevallen
bestuursvacatures, wel dat de kandidaten uit de diverse dorpen van de voormalige
gemeente Vledder komen. Het is echter gebleken dat bij het zoeken naar geschikte
kandidaten niet altijd aan dit uitgangspunt kan worden voldaan. Momenteel zijn alleen de
dorpen Nijensleek en Vledder vertegenwoordigd in het bestuur. Een kandidaat bestuurslid
komt uit Vledderveen.
Actiepunt bestuur: hoewel niet uitdrukkelijk voorgeschreven wel spreiding van afkomst
van bestuursleden nastreven.
Commissies.
De diverse werkzaamheden worden verricht door de verschillende commissies. Het gaat
hier om de volgende:
a. redactiecommissie;
b. websitecommissie;
c. de Dikke Verhalencommissie en
d. de jaarkalendercommissie
Redactiecommissie.
De redactiecommissie bestaat uit een viertal leden die ervoor zorgen dat er jaarlijks een
drietal uitgaven van het blad KerspelStokkies verschijnen. De kopij wordt in de meeste
gevallen door de leden van de redactie zelf verzorgd. Enerzijds wordt hier gebruik
gemaakt van literatuuronderzoek en anderzijds wordt gebruik gemaakt van de bronnen op
basis van ‘mondelinge’ geschiedenisverhalen. In incidentele gevallen wordt er door
externen teksten aangeleverd. De lay-out wordt verzorgd door een van de leden van de
redactiecommissie. De druk wordt verzorgd door drukkerij Kleen te Meppel.
Een bestuurslid vormt de directe schakel tussen bestuur en deze commissie en woont de
vergaderingen van de commissie bij.
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De jaarlijkse kosten van de uitgave bedroegen € € 1.535,-- 1 (exclusief porti)
De uitgave van het blad vormt, naast de huurcomponent, één van beide wezenlijke
onderdelen van de totale kostenpost van de vereniging.
De inzet van de commissie is te streven naar kwaliteitsverbetering. Dan gaat het om
afmetingen, kleur, vormgeving of soort papier.
De commissie zou, net als het bestuur, graag een boek willen uitgeven. Helaas ontbreekt
het de leden van de redactiecommissie aan tijd hiervoor het benodigde onderzoekswerk te
doen.
Actie bestuur: In zowel de uitgave van KerspelStokkies van september 2015, als door
plaatsing van de oproep op de website is hier aandacht aan besteed.
Websitecommissie.
De websitecommissie zorgt ervoor dat er regelmatig nieuwe teksten of foto’s worden
geplaatst op de website van de vereniging. De commissie bestaat uit een drietal leden.
De kosten van het gebruik maken van de website bedroegen € 283,-Een bestuurslid vormt de directe schakel tussen bestuur en deze commissie en woont de
vergaderingen bij. Er is een protocol opgesteld ten behoeve van de continuïteit in het
bijwerken van de website.
Het aantal (unieke) bezoeken aan de website bevindt zich nog steeds in een stijgende lijn.
Gemiddeld aantal omstreeks de 10.000 hits per jaar.
Op de website worden eveneens de artikelen geplaatst die in de uitgave KerspelStokkies
zijn opgenomen. De vraag kan worden gesteld of dit potentiële leden weerhoudt om lid te
worden omdat ze, een kwartaal, later toch de teksten op de website kunnen lezen. Het
bestuur heeft echter gemeend dat, de wens tot compleetheid van de geschiedenis van de
voormalige gemeente Vledder op de website, in dit geval prevaleert. Daarnaast zijn er nog
veel leden die niet beschikken tot toegang tot de website.
Aandachtspunt: de omvang van de website bereikt haar grenzen. Door het steeds opnieuw
inrichten van de website is steeds nieuwe ruimte gevonden voor plaatsing van nieuwe
informatie, maar de (geheugen)grenzen van de mogelijkheden komen in zicht. Indien de
mogelijkheden zullen worden verruimd, zal dit een verhoging van de jaarlijkse kosten van
hosting met zich meebrengen. Daarnaast zijn er problemen met de teller van de bezoeken
aan de website. Dit is inmiddels verholpen.
Actiepunt bestuur: rekening houden met kosten ten behoeve van de uitbreiding van de
omvang van de website.
De Dikke Verhalencommissie.
Deze commissie bestaat uit een zestal leden. De commissie verzorgt tweemaal per jaar
een bijeenkomst in De Tippe. Elke keer wordt er een onderwerp gekozen dat in de vorm
van ‘Dikke Verhalen’ wordt gehouden. Hiertoe worden er, onder leiding van de voorzitter
van de commissie, enkele gesprekspartners aan tafel genodigd om over een bepaald
onderwerp iets te vertellen. De zaal wordt hierbij nadrukkelijk uitgenodigd om hier actief
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Genoemde bedragen zijn ontleend aan de rekening 2014.
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haar bijdrage aan te leveren. De bijeenkomst wordt op video vastgelegd. De
videoverslagen worden opgeslagen in het archief van de vereniging.
De kosten van de ochtenden worden in principe gedekt door de bijdrage die de bezoekers
bij binnenkomst dienen te betalen (á € 2,- per persoon). De kosten voor de camera en de
gemaakte dvd’s komen direct ten laste van de vereniging. De toegang van de bijeenkomst
is ook toegankelijk voor niet leden.
De oud-voorzitter van de vereniging vormt thans de schakel tussen bestuur en deze
commissie.
Incidentele baten in 2014: € 199,-De werkzaamheden van de Dikke Verhalencommissie beperken zich tot het dorp Vledder.
Actie bestuur: voorlopig geen acties. Indien in een ander dorp zich een soortgelijk initiatief
ontwikkelt, dan wordt dit initiatief ondersteund.
Jaarkalendercommissie.
De agendacommissie bestaat uit een tweetal leden. Doel is om in oktober van ieder jaar
een jaarkalender te laten verschijnen voor het jaar erop. De kosten van uitgave bedragen
€ 650,-- In 2014 is er een wezenlijke besparing bereikt door het gelijktijdig aanbieden van
de kalenders van de vier verenigingen bij de drukker (Reestmond).
Een bestuurslid vormt, op afstand, de schakel tussen bestuur en deze commissie. Er is
sprake van incidentele baten omdat de kalenders ook los worden verkocht via Autobedrijf
Bovenkamp en boekhandel Vledderlanden. Opbrengsten in 2014 € 173,-Actie bestuur: Inmiddels zijn er vacatures voor de invulling van deze commissies. De heren
Bovenkamp en Posthumus zijn, na het uitbrengen van negen kalenders, gestopt met hun
werkzaamheden.. Er is voor de uitgave 2016 een tijdelijke oplossing gevonden. De heren
Krijnen en Kijl (van de websitecommissie) en mevrouw Kijl hebben eenmalig de uitgave
2016 verzorgd.
Verbindingen bestuur en commissies.
Naast de genoemde verbindingen tussen bestuur en commissies vindt er, in de regel, in de
maand mei een overleg plaats tussen de commissies en het bestuur. Doel is, naast het
waarderingselement voor het vele werk dat de leden voor de vereniging doen, te komen
tot onderlinge uitwisseling van ideeën en gedachten. De leden van de commissies
ontvangen aan het eind van het jaar een Kerstattentie.
Overige gereguleerde werkzaamheden.
Openstelling van het kantoortje.
Gedurende de maanden oktober tot en met mei is elke maandagmorgen (van 09.00 – 11.30
uur) het kantoortje geopend voor de leden. Twee voormalig bestuursleden zijn dan
aanwezig in het kantoortje. Doel is het inventariseren en vastleggen van de – voornamelijk
– schriftelijke informatie en fotomateriaal ’ over de geschiedenis van de voormalige
gemeente Vledder. Tevens worden dan ingekomen vragen beantwoord.
Ten behoeve van deze werkzaamheden is er een computer en een printer met
scanmogelijkheid aangeschaft. De kosten komen rechtstreeks ten laste van de vereniging.
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Actie bestuur:
Een van de twee oud bestuursleden heeft aangegeven op termijn te willen stoppen met de
archiefwerkzaamheden. Dit gezien zijn leeftijd. Het bestuur gaat op zoek naar een
vervanger.
Drenthe Anno.nu.
Op initiatief van onze vereniging hebben de vier Westerveldse historische verenigingen in
2013 een prijs gewonnen om de geschiedenis van de gehele gemeente Westerveld te
ontsluiten. Gekozen is om hierbij het platform Drenthe Anno.nu van het Drents Archief te
gebruiken. Voor een termijn van vijf jaar zijn hiervoor de kosten gedekt uit het bedrag dat
met het winnen van de prijs gemoeid was. De heer Daleman van de historische vereniging
Diever heeft zich bereid verklaard het plaatsen van informatie voor onze vereniging ook,
naast die van Diever, te willen doen. Uiteraard blijft ons bestuur verantwoordelijk voor de
aanlevering van gegevens.
Actie bestuur: inzet om historische gegevens van gebouwen en wandelroutes in te brengen
in Drente. Anno.nu. Jaarschijf 2015/2016.
Deelname beurzen en markten.
Het bestuur streeft er naar dat tenminste eenmaal per jaar wordt deel genomen aan een
evenement waarbij de activiteiten van de vereniging worden uitgedragen. Dit kan zijn:
a. deelname aan de twee jaarlijkse Zomerfair in Vledder;
b. deelname aan de Koloniemarkt (winter of zomer);
c. deelname aan de Sneupersdag in De Menning (een keer per twee jaar)
Hoofddoelen van deelname zijn het meer bekendmaken van de werkzaamheden van de
vereniging, het verkrijgen van meer informatie passend binnen de doelstellingen van de
vereniging en werving van nieuwe leden.
De leden van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging bij deze activiteiten.
Actie: voortgaan op de ingeslagen weg.
Onderhoud van de beide lijkenhuisjes op de begraafplaats te Vledder.
Na voltooiing van de uitbreiding van de begraafplaats in Vledder wilde het
gemeentebestuur de beide lijkenhuisjes afbreken. Deze werden de laatste jaren gebruikt
voor opslag van onderhoudsmateriaal. Met de aanleg van de uitbreiding is er ook een nieuw
gebouw geplaatst voor het onderbrengen van onderhoudsmaterialen. Aangezien beide
lijkenhuisjes een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het cultuurhistorisch erfgoed van
Vledder heeft het bestuur het onderhoud van beide gebouwtjes overgenomen. Hiervoor
heeft zij, voor een periode van 10 jaar, een bijdrage van de gemeente ontvangen. Het
bedrag en de jaarlijkse uitgaven worden apart opgenomen in de jaarrekening van de
vereniging. De afgelopen periode zijn de deuren van een van de gebouwtjes vervangen en
zijn van beide gebouwtjes de boeidelen vervangen en geschilderd.
Actie: : jaarlijks verslag doen van de onderhoudstoestand van beide lijkenhuisjes aan de
gemeente Westerveld. Dit ter voldoening van de gemaakte afspraken bij de overdracht tot
onderhoud. In 2015 vervangen van het verweerde metselwerk
Actie op langere termijn: nagedacht dient te worden over de uiteindelijke bestemming
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van beide gebouwtjes. Wat gaat er gebeuren na de 10 jaar die met de gemeente is
afgesproken? Het contract loopt af in 2021. Daarnaast bezien of er een informatiebord bij
de beide lijkenhuisjes kan worden geplaatst waarop het oorspronkelijke doel van beide
huisjes uiteen wordt gezet. Dit mede in relatie tot de begraafplaats zelf.

III. Samenstelling ledenaantal qua leeftijdsopbouw en herkomst.
Het ledenaantal schommelt al enige jaren rond de 400. In 2012 is er een huis-aan-huis
actie geweest waarbij een folder over de werkzaamheden van de vereniging is verspreid.
Deze actie heeft nagenoeg geen nieuwe leden opgeleverd. Wellicht kan geconcludeerd
worden dat 400 de limiet voor onze vereniging zal zijn. Dit binnen het huidige aanbod van
de activiteiten van onze vereniging.
Een ander punt van meer zorg is de huidige samenstelling van het ledenaantal qua
leeftijd. In onderstaande tabel is deze weergegeven.
.

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de samenstelling van het
ledenaantal wordt gedomineerd door leden in de leeftijd tussen 50 en 85 jaar. Ervan
uitgaande dat het huidig ledenaantal het maximum te behalen aantal is, moet er worden
nagedacht over activiteiten om het aantal te handhaven.
Actie bestuur:
Naast het aanboren van nieuwe doelgroepen waarbij voornamelijk wordt gedacht aan
mensen die oorspronkelijk in de gemeente Vledder woonden en nu elders, moet ook
worden nagedacht over een mogelijke wijziging in doelgroepbenadering. Incidenteel
worden hiertoe reeds initiatieven ondernomen door de commissie Dikke Verhalen (oud
jaarvereniging) en de redactiecommissie (interview met jongere (oud) inwoners van
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Vledder. Daarnaast heeft de heer Van Nieuwenhoven tijdens de Algemene
ledenvergadering van april 2015 foto’s laten zien van de periode 1980-2000.
In nauw overleg met de betreffende commissies zal de gewijzigde doelgroepbenadering
worden besproken. Het zal dan gaan om
a. de inhoud van zowel website als KerspelStokkies:
b. de onderwerpen die worden behandeld in Dikke Verhalen;
c. de extra aandacht die aan de jongere doelgroep moet worden besteed.
De jeugd (basisschoolleeftijd).
Enkele jaren geleden heeft het bestuur meegewerkt aan een project van de Provinciale
Bibliotheek Drenthe en de basisscholen genaamd ‘Ken je plek’. Doel was om de kinderen
bekend te maken met de historische gebouwen in hun woonplaats. Niet duidelijk is wat de
basisscholen met deze informatie hebben gedaan..
Kanttekening: bedacht dient te worden dat voor het historisch bewustzijn van de jeugd
een goede zaak is aandacht te besteden aan de lokale historie, maar dat dit niet direct
inhoudt dat dit de samenstelling van het ledenbestand zal beïnvloeden (zie boven). Wel
kan via de kinderen de belangstelling van de ouders worden gewekt.
Actie bestuur: nagaan wat met het project ‘Ken je plek’ is gebeurd is en eventueel
opnieuw bespreekbaar maken met de bassischolen. De informatie kan eveneens worden
geplaatst op de website Drenthe Anno.nu. Daarnaast onderzoek naar de mogelijkheden tot
het actief benaderen van oud inwoners van de gemeente Vledder om lid te worden van
onze vereniging. Hierbij kan worden gedacht aan overleg met organisatoren van reünies
van bijvoorbeeld scholen. Tot slot samen met de commissies bekijken op welke wijze
aandacht kan worden besteed aan de jongere (oud) Vleddernaren.
IV. Hulpmiddelen:
a. financiële middelen (inclusief hoogte bijdrage).
De ledenbijdrage bedraagt al enkele jaren € 16.50 per jaar. De leden ontvangen daarvoor:
1. uitnodigingen voor twee bijeenkomsten voor de leden (voor- en najaar)
2. tenminste driemaal per jaar een uitgave van KerspelStokkies;
3. een jaarkalender.
De ledenbijdrage is nagenoeg dezelfde als die voor de leden van de andere drie
verenigingen in Westerveld.
Dwingeloo heeft een minimale bijdrage van € 10,00 (€ 12,50) exclusief kalender. Havelte €
17,50, acceptgiro € 18,50, buiten v.m. gemeente € 20,00, exclusief kalender. Vledder
€ 16,50 inclusief kalender. Diever € 14,00, acceptgiro € 15,00, inclusief kalender.
De kosten van porti vormen een steeds groter beslag van de uitgaven van de vereniging.
Bedacht dient te worden dat er voor de bezorging van de uitgaven binnen het grondgebied
van de voormalig gemeente Vledder geen porti-kosten worden betaald. De uitgaven
worden namelijk rondgebracht door bestuursleden en vrijwilligers. In onderstaand
overzicht gaat het dus alleen om de verzending van stukken aan ‘de buitenleden’.

9

De kosten bedragen nu (3 x boekje samen met 1 x kalender) € 728,--. Voor 2015 is een
bedrag van € 750,--geraamd. Algemeen uitgangspunt voor het bestuur: streven om
maximaal een zodanig financiële buffer te hebben dat één jaar zonder bijdrage van de
leden kan worden gedraaid c.q. de kosten van huur, boekjes, website, kalenders etc.
kunnen worden betaald.
Actiepunt: In de algemene ledenvergadering van april 2015 is de mogelijkheid besproken
de porti-kosten apart in rekening te brengen. Vanuit de solidariteitsgedachte werd dit geen
goed uitgangspunt gevonden. Vanuit de vergadering kwam dan ook het voorstel de
contributie voor alle leden te verhogen. Een verhoging met € 1,-- werd daarbij
aanvaardbaar geacht. In de buitengewone algemene ledenvergadering van oktober 2015 is
besloten de bijdrage voor 2016 te bepalen op € 17,50 per jaar.
b. Sponsoring.
De vereniging mag zich verheugen in een groot aantal sponsoren. Zonder deze sponsoren
zouden veel van de activiteiten niet op het huidige niveau kunnen worden uitgevoerd. De
gevolgen van de teruglopende economie zijn hier echter ook merkbaar. Door het
aantrekken van veel kleinere sponsoren is het gemis van enkele grotere opgevangen. Eind
2014 hebben we overigens nog een bedrag van ruim € 400,- mogen ontvangen uit de
sponsoractie van de Rabobank De reguliere sponsoren hebben of een advertentie in
KerspelStokkies of een naamsvermelding.
Het vergt veel inzet van het bestuurslid dat met de sponsoring is belast om het huidige
sponsorbedrag op peil te houden. De sponsorbedragen bedroegen in 2014 € 1901,--. Het
bestuur heeft de vereniging wederom aangemeld voor de actie van de Rabobank die in de
periode september/ oktober 2015 plaatsvindt. Zowel in KerspelStokkies als op de website
is hier aandacht aan besteed. De opbrengst van deze actie was voor 2015 een bedrag van
€ 184,50.
Actie bestuur: continuering van de inzet om sponsoren binnen te halen en na te denken
over de mogelijke tegenprestatie die aan de sponsoren kunnen worden geleverd.
c. automatisering (inclusief project Drenthe Anno.nu)
Het gaat hier om de PC met randapparatuur die in het kantoortje aan het Lesturgeonplein
staat. De apparatuur wordt gebruikt om de verkregen informatie te rubriceren en te
ontsluiten. Daarnaast wordt de apparatuur gebruikt om de verkregen foto’s te scannen en
ter beschikking te stellen aan de commissies van de vereniging. Daarnaast wordt de
informatie gebruikt om vragen van leden en anderen te kunnen beantwoorden. Op de
apparatuur wordt niet afgeschreven. Soms wordt een directe aansluiting op internet
gemist.
De websitecommissie maakt gebruikt van de hostingservice van Interconnect. Daarnaast
wordt eigen (van de leden van de commissie) apparatuur gebruikt en van gratis software.
De kosten van gebruik van de host bedragen € 283,- per jaar. Zoals eerder aangegeven
loopt de capaciteit van de website op termijn tegen zijn grenzen aan. Door toepassing van
allerlei ruimte besparende maatregelen lukt het nog om de informatie op de site te
plaatsen, echter binnen enkele jaren zal er een besluit moeten worden genomen over de
uitbreiding van de website.
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Door het vullen van de app Drenthe Anno.nu wordt eveneens de informatie voor een breed
publiek ontsloten. Gedurende een periode van vijf jaar (vanaf 2012) kan hier gebruik van
worden gemaakt.
d. inzet commissies (personele inzet)
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we zeer gemotiveerde mensen hebben die de
commissies bezetten. Naast motivatie blijkt ook de termijn van deelname aan een
commissie aanzienlijk te zijn. Indien er vacatures zijn worden die door de commissies
meestal zelf weer ingevuld. In een bijlage2 is de huidige bezetting van de commissies
opgenomen. Wel wordt door de commissies aangegeven dat bezetting door nieuwe leden
wel een steeds groter probleem is aan het worden is. Het bestuur ervaart dit eveneens bij
de bezetting van de jaarkalendercommissie.
e. Inzet bestuur.
Het bestuur bestaat uit een vijftal leden. Volgens de statuten dient het bestuur uit ten
minste 3 en ten hoogste 7 leden te bestaan. Er is een rooster van aftreden. Daarnaast is er,
per functie, een omschrijving opgesteld en vastgesteld door het bestuur.. In principe mag,
tenzij de ALV hiermee instemt, een lid niet meer dan twee termijnen zitting hebben in het
bestuur. Hoewel het bestuur vanaf het begin uit een vijftal personen heeft bestaan rijst de
vraag of er niet moet worden gekeken naar uitbreiding tot zeven personen. Dit heeft alles
te maken met de gevraagde inzet in relatie tot de beschikbare tijd van de bestuursleden.
Probleem is echter wel dat, net als bij bijna alle andere bestuurders van
vrijwilligersorganisaties, het elke keer moeilijk is om nieuwe bestuursleden te werven.
Naast de verdergaande individualisering van de samenleving heeft het ook te maken het
feit dat veel mensen werken en er steeds vaker een beroep gedaan wordt op mensen in
hun mogelijke rol als ‘mantelzorger’.
Inmiddels heft zich een kandidaat bestuurslid gemeld. Een zittend bestuurslid heeft
echter te kennen gegeven niet meer als bestuurslid actief te willen zijn. Bij de
eerstvolgende Algemene ledenvergadering in 2016 zal ook deze vacature moeten worden
ingevuld.
Actie bestuur: bekijken of het bestuur moet worden uitgebreid met twee leden zodat het
totaal aantal uit zeven leden zal gaan bestaan. Dit inclusief de invulling van de huidige
twee vacatures van bestuursleden.
f huisvesting
Naast het kantoortje achter De Tippe kan worden beschikt over een opslagruimte aan het
Oosteind.
De kosten voor beide gebouwen bedragen op jaarbasis: € 3.172,-. Dit is inclusief de kosten
voor elektra, gas en water. Beide locaties voldoen voor het idee waarvoor ze zijn gehuurd,
namelijk vergaderen/werkzaamheden verrichten en opslag van materialen, maar een
gecombineerde locatie zou handiger zijn. Nadeel van beide locaties is dat er geen groepen
kunnen worden ontvangen of materiaal kan worden geëxposeerd.
Met het bestuur van de beheersstichting De Tippe is een jaarlijks overleg afgesproken.
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Verder is een punt van aandacht de wijze van opslaan van de bestanden. Mocht er brand
uitbreken dan zal een groot deel van bestanden als verloren moeten worden beschouwd.
Actie: het bestuur zal op korte termijn aandacht besteden aan dit punt.
g. mogelijkheden ondersteuning Drents Archief/gemeente.
Ons archief wordt tot nu onderhouden door een oud-bestuurslid. Hiervoor wordt een
systeem gebruikt dat is overgenomen van het Drents Archief. Voor de ontsluitbaarheid van
het archief is men echter afhankelijk van beide oud bestuursleden . De vraag is of dit niet
een kwetsbare constructie moet worden geacht. Wellicht kan samenwerking met de
andere Westerveldse verenigingen uitkomst bieden of nader contact met het Drents
archief. Daarnaast wordt het archief momenteel te weinig gebruikt als leverancier van
gegevens door de commissies.
Vanuit het gezichtspunt dat ook het gemeentebestuur of Drents Archief belang heeft bij
een goed en toegankelijk archief met de gemeente overleggen over zaken als
archiefbeheer etc.
Actie: samen met de besturen van de collega verenigingen in Westerveld dit punt nader
uitwerken
h. Relatie met de andere drie historische verenigingen in de gemeente Westerveld en
de gemeente Westerveld
Enkele malen per jaar vindt er een overleg plaats met de andere drie verenigingen in de
gemeente Westerveld. In incidentele gevallen is er ook een medewerker van de gemeente
bij aanwezig. Naast het uitwisselen van ideeën is er de afgelopen jaren ook samengewerkt
om Westerveld-brede uitgaven te publiceren. Zoals: sporen in WO II, Religie in Westerveld,
de Canon van de gemeente Westerveld,uitgave van het boek de Cultuurhistorie van
Westerveld en de uitgave van Sporen uit het verleden (medio 2015) Door bundeling van de
aanbieding van kalenders aan dezelfde drukker, is afgelopen jaar een kostenbesparing
bereikt.
Verder is een punt van aandacht de wijze van opslaan van de bestanden.
Actiepunt bestuur:
a. overleg voortzetten en waar mogelijk samenwerken;
b. op bepaalde punten, waar kwetsbaarheid dreigt, kijken naar een meer structurele
samenwerking;
c. in overleg met de drie collega-verenigingen aandacht besteden aan de beveiliging van
opslag van de gegevens.
i. Nadere ondersteuning commissies:
Een ander punt is dat er behoefte is aan leden die tijd en zin hebben om een bepaald
thema uit te diepen. Het hoeft niet gelijk uit te monden in een boek maar ook een
bepaalde thema zou geschikt kunnen zijn. Voorbeelden: de oudste boerderijen van het
dorp Vledder of onderzoek naar de begraafplaats in Vledder.
Tevens genealogisch onderzoek naar bepaalde namen zoals Eleveld, Ekkels, Hartsuiker etc.
Zoals eerder aangegeven heeft het bestuur reeds een oproep geplaatst voor nadere
ondersteuning door leden.
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j. Digitalisering van het Kadaster 1888. Hiervoor hebben zich enkele vrijwilligers
aangemeld (vanuit de websitecommissie). Zodra dit aan de orde is wordt hiermee gestart.

V. Toekomst:
Wat willen we op lange (vier jaar) en korte termijn (vier jaarschijven) bereiken?
a. ‘Verjonging’ leeftijdscategoriën van leden en aanboren potentieel van oud Vleddenaren
b. Gefaseerd uitvoering geven aan de actiepunten die opgenomen zijn in dit beleidsstuk.

Jaarschijf 2015 - 2016
a. aandacht voor 12 ½ jarig bestaan: december 2015: uitgave speciale decemberuitgave
KerspelStokkies.
b. oproep aan de leden tot ondersteuning van de commissies met betrekking tot
onderzoek: september 2015
c. herstellen voegwerk lijkenhuisjes op begraafplaats: 2016
d. zoeken naar opvolger archivaris historische vereniging: 2015/2016
e. beveiliging van gegevens bespreekbaar maken bij de collega verenigingen: 2015
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