Beleidsplan 2016-2022.
Algemeen.
In onze statuten staat het doel van onze vereniging als volgt
omschreven.
De vereniging stelt zich ten doel het historisch besef in de breedste zin
van het woord te bevorderen.
Zij tracht dit bereiken door:
1
2
3
4
5
6
7

Het geven van voorlichting.
Het verrichten van onderzoek.
De verzorging van publicaties.
Het aanleggen van archieven.
Het verwerven van collecties.
Het volgen van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, daar waar het
om een cultuur-historisch aangelegenheid gaat en komt daar in
haar verschijningsvormen voor op.
Het instellen van werkgroepen.

Alle activiteiten gebeuren door vrijwilligers.
Alle bovenstaande activiteiten zijn doorlopende activiteiten.
In de tijd dat bovenstaande doelstellingen werden geformuleerd was er
nog geen algemeen gebruikt internet, waren er geen geen sociale
media, scanners waren nauwelijk voorhanden, er was beeldbank enz.
In de toekomst willen we van al dergelijke media zoveel mogelijk
gebruik maken.
Als vereniging proberen we ons zo open mogelijk op te stellen naar
bevolking, gemeente, verenigingen en zuster-verenigingen.
1
Het geven van voorlichting.
We doen dat op verschillende manieren.
Via ons kwartaalblad ‘De Reggesproake’.
Via plaatsen van foto’s en artikelen in de krant.
Via onze website en de beeldbank van de gemeente.
Exposities.

-

Met een kraam aanwezig zijn op diverse evenementen.
Open stellen van ons archief op bepaalde tijden.

2
Het verrichten van onderzoek.
Onderzoek wordt verricht door leden van onze Historische Kring
en door mensen van buiten de vereniging, waaronder ook
scholieren.
We blijven proberen om mensen te activeren zelf onderzoek te
verrichten. Ook scholieren kunnen alle hulp krijgen als zee en
scriptie willen maken en ze doen een beroep op HKHN.
3
De verzorging van publicaties.
We trachten dergelijke onderzoeken te publiceren in De
Reggesproake, of wanneer het groot genoeg is in een extra
uitgave van de Reggesproake. Onderzoeken in de vorm van
boekwerken kunnen worden gepubliceerd via de Uutgeverieje ‘n
Boaken.
Onderzoeken moeten wel deels of helemaal betrekking hebben
op de gemeente Hellendoorn en moeten wel aan bepaalde
kwaliteitseisen voldoen..
4
Het aanleggen van archieven.
Ons archief bestaat uit een grote collective, boeken,
Ansichtkaarten, foto’s, tijdschriften, schilderijen, negatieven,
filmpjes enz. Het archief is in de loop der jaren ontstaan door
schenkingen van leden en van mensen buiten de vereniging.
Bij het opslaan en archiveren werken we nauw samen met de
gemeente Hellendoorn, ZINiN bibliotheek, Roelofs metaalbedrijf op het industrieterrein en met leden die hun huis beschikbaar stellen voor het deels opslaan van materialen.
Kostbaar materiaal welke goed geconserveerd moet worden
Proberen we onder te brengen bij het Historisch Centrum
Overijssel.
Een goede ruimte vinden waar we ons materiaal kunnen opslaan,
beheren en laten zien, blijft een groot probleem.
De komende jaren gaan we er steeds meer toe over, om materiaal
te lenen, als mensen het niet willen afstaan. Daarna wordt het
gedigitaliseerd en teruggegeven aan de bruikleengevers.

5
Het verwerven van collecties.
In de loop der jaren hebben we een aantal kleine en grote
collecties gekregen. Al die collecties groot of klein, worden
bekeken, uitgezocht en eventueel gedigitaliseerd.
Materiaal dat opgeborgen is in ons archief wordt niet
uitgeleend. Mensen, vereniginegn of instellingen kunnen
altijd een kopie of een digitale versie van het materiaal krijgen.
Indien nodig en verantwoord stellen we het materiaal wel
beschikbaar voor exposities.
6
Het volgen van het gemeentelijk ruimtelijk beleid.
We trachten het gemeentelijke beleid zoveel mogelijk te volgen
wat de cultuurhistorie betreft. Dat kan o.a. gebeuren door het
geven van advies, gevraagd of ongevraagd. We doen voorstellen
voor bepaalde naamgeving van gebouwen, straten, gebieden,
archeologie, enz.
Niet alleen de gemeente maar andere organisaties doen soms een
beroep op de HKHN.
7
Het instellen van werkgroepen.
Veel van onze activiteiten gebeuren in werkgroepen.
Wanneer een aantal leden een werkgroep op willen richten die
er nog niet is en die past binnen de doelstelling van onze
vereniging, dan kan dat.
Werkgroepen werken zoveel mogelijk zelfstandig, maar we
streven er wel naar dat altijd iemand uit het bestuur in de
werkgroep aanwezig is.
Doelstellingen concreet voor de komende jaren:
Samenwerken met zusterverenigingen in de gemeente Hellendoorn.
Ook het uitwisselen van (digitaal) materiaal is daarbij van belang.
Uitzoeken, ordenen van gekregen archieven. Deze ordelijk archiveren
en zoveel mogelijk digitaliseren.
Digitaleren van ons beeldmateriaal.

Website optimaliseren en uitbreiden.
Samenwerken met de gemeente Hellendoorn, ZINiN organisatie,
Historische Centrum Overijssel wat betreft de beeldbank en het
project ‘Mijn Stad Mijn Dorp’.
Organiseren van een expositie in de maand september in het gebouw
De Smidse in samenwerking met o.a. de gemeente Hellendoorn,
ZINiN organisatie, Koninklijke Ten Cate, Ter Steege e.a.
Streven en zoeken naar een goede ruimte voor ons archief.

