
     

Jaarplan 2017 

Het Jaarplan 2017 van Heemschut komt voort uit het Beleidsplan 2014-2018 van de vereniging. In het 
Jaarplan legt het bestuur de doelen vast die zij in de komende periode wil realiseren. Het jaarplan 
focust op nieuwe taken, taken die speciale aandacht en/of extra inspanning vragen.  

Naast de reguliere taken met betrekking tot ‘going concern’ (o.a. ledenadministratie, excursies, 
website, tijdschrift, nieuwbrieven, jaarverslag, financiën, bestuursvergaderingen, ALV) zijn er op 
verschillende gebieden aandachtsterreinen waarvan het de bedoeling is dat deze in 2018 specifiek 
worden gevolgd, waaraan wordt deelgenomen, of uitvoering wordt gegeven. 

Beleid overheid 

Landelijke verkiezingen – kabinetsformatie (beleid volgen en beïnvloeden) 

In maart 2017 vinden de landelijke verkiezingen plaats. Heemschut volgt de kabinetsformatie 
en legt, samen met landelijke erfgoedpartners, de basis voor (de continuering van) een 
zorgvuldig erfgoedbeleid. Heemschut zet –in een groeiende economisch tij en met meer 
zorgen o.a. ten aanzien van grote restauraties- in op meer middelen voor erfgoedbehoud. 

Discussie Stelselherziening rond financiering erfgoed (deelname mede via FIM) 

De Minister van OCW heeft voor 2018 een stelselherziening aangekondigd. Heemschut zet 
samen met landelijke erfgoedpartners in op een zo goed mogelijke herziening van het stelsel, 
met zo  efficiënt en eerlijk mogelijke regelgeving. Zij staat daarbij boven partijen die een 
specifiek (deel)belang behartigen. Heemschut zal zich moeten buigen over (standpunten ten 
aanzien van) energietransitie en herbestemming. 

European Year of Cultural Heritage 2018 (lobby en voorbereiding projectinvulling) 

Afhankelijk van de financiële ondersteuning door de Rijksoverheid en/of andere instanties zal 
Heemschut zich meer of minder programmatisch kunnen inzetten voor de doelen die in dit 
jaar worden nagestreefd. Heemschut zet actief in op de realisatie van zoveel mogelijk 
draagvlak en bereidt waar mogelijk zelf grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten voor, 
voor en door vrijwilligers en/of leden. 

Omgevingswet – implementatie (burgerparticipatie, rol van Heemschut) 

De invoering van de Omgevingswet vindt plaats na 2018. Heemschut volgt de ontwikkelingen 
en spreekt in waar nodig. Samen met partners pleit zij voor een zo goed mogelijke borging in 
de AMVB’s van cultuurhistorische waarden. Heemschut zet in op helderheid ten aanzien van 
het onderdeel participatie en bereidt waar mogelijk vrijwilligers alvast voor op de 
veranderende manieren van alertheid en inspraak. 

Vervolg Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (deelname debat toekomst) 



Religieus Erfgoed staat onder druk. Heemschut zet, in vervolg op haar Statement van 
december 2016, in op meer bekendheid voor de problematiek en ondersteuning waar 
mogelijk van vrijwilligers die zich inzetten voor behoud van religieus erfgoed.  

Beschermde interieurensembles (aanwijzingslobby) 

In vervolg op het succesvolle amendement op de Erfgoedwet werkt Heemschut mee aan een 
Toonbeeldenlijst van waardevolle interieurs en zet samen met landelijke partners in op de 
aanwijzing door de minister van een aantal waardevolle interieurensembles, in overleg met 
o.a. de eigenaren van deze ensembles. 

Vereniging 

Bestuursstructuur (aanpassingsvoorstel Statuten) 

In het beleidsjaar zal een wijziging worden voorbereid die voorziet in een beperkte 
aanpassing van de statuten, mede afhankelijk van het al dan niet completeren van het 
bestuur met vertegenwoordigers van alle commissies. Een alternatief kan zijn de leden te 
laten beslissen over de aanpassing van het landelijk stelsel van commissies. 

Ambitie (samenwerken, netwerkorganisatie, Heemschut Academie) 

Het bestuur presenteert een discussienota over de ambities van Heemschut, en legt die voor 
aan haar leden en vrijwilligers ter consulatie. Uitgangspunt is het zo goed mogelijk faciliteren 
van de vrijwilligers, waarbij eigen invullingen en inbreng mogelijk zijn. Ook wordt een 
voorstel m.b.t. uitbreiding van de beoogde netwerkfunctie en samenwerking uitgewerkt. 

Ledenbinding en ledenwerving (rapport van Niekerk) 

Ledenbinding en ledenwerving zijn prioriteiten voor behoud van draagvlak en inkomsten. Het 
onderzoek van Van Niekerk dient te worden uitgewerkt, waarbij het doel is een pilot op te 
starten.  

Kennisbijeenkomsten structureren (inclusief relatie HYP en publicaties) 

Kennisbevordering onder de vrijwilligers is een belangrijk doel voor de vereniging. De 
kennisbijeenkomsten zijn hiervoor een middel. In 2017 zal samen met de Heemschut Young 
Professionals worden ingezet over kennisoverdracht- en uitwisseling. Hiertoe zal ook worden 
gekeken naar de kennisbehoefte / ondersteuning en opleiding van (nieuwe) vrijwilligers. Het 
opstarten van een publicatiereeks is een van de uitwerkingen van ambitie-nota. 

Opstarten project post ‘65 erfgoed 

Iconen van de jongste periode van architectuur worden bedreigd of niet (voldoende) 
gewaardeerd. Heemschut wil (o.a. middels een stageplaats) een aanzet geven tot 
inventarisatie, onderzoek, debat en waardering, om –net als voor de periode 1945-1965 
succesvol heeft plaats gevonden – te zorgen voor de aanwijzing van monumenten en borging 
van erfgoedwaarden. 

Nieuwe voorzitter 

 Het bestuur zal in 2017 inzetten op het zoeken van een nieuwe, onafhankelijk voorzitter. 

Traject erkenningsregeling Goede Doelen 



In overleg met het CBF zal op worden ingezet op de verkrijging van de erkenningsregeling 
Goede Doelen. 

Vrijwilligers 

Zoeken naar samenwerking m.b.t. juridische ondersteuning 

Juridische ondersteuning t.b.v. procedures bij planvorming verdient aandacht. 
Mogelijkheden tot inwinnen van advies, samenwerking met bureaus of professionals, 
verdient nader te worden onderzocht.  

Website uitbreiden met deel voor vrijwilligers (kadermap digitaal) 

Onderzoek wordt gedaan naar een digitale infrastructuur voor vrijwilligers waarbij 
eenvoudige uitwisseling en archivering mogelijk zijn. Hiertoe zal een bijeenkomst worden 
georganiseerd met de secretarissen/secretariaten van de commissies. 

PR en Digitalisering 

Nieuwe folder Heemschut 

In 2016 is een begin gemaakt met de opzet van een standaardisering (huisstijl, opzet) van 
folders van de commissies. Dit beleid zal worden voortgezet, waarbij ook een nieuwe 
landelijke folder zal worden uitgebracht. 

Online brengen collectie dia’s Dullé 

De digitalisering van de collectie van 36.000 dia’s in bezit van Heemschut zal worden 
afgerond door het online brengen en ontsluiten via onze website, i.s.m. de (beeldbank van 
de) RCE. 

Online brengen tijdschriften Heemschut 

Het tijdschrift van Heemschut bestaat sinds 1924 als zelfstandig tijdschrift. Daarvoor was het 
een onderdeel van De Bouwwereld. De reeks wordt online gebracht via onze website waarbij 
meer dan 100 jaar historie te raadplegen is. 

Online brengen boekenreeks Heemschut 

De historische ‘Heemschut-reeks’ omvat ruim 70 deeltjes over diverse onderwerpen. De 
reeks is reeds gedigitaliseerd en zal in 2017 online worden gebracht. 

Website uitbreiden met filmpjes 

Ten behoeve van de website en facebook wordt ingezet op het maken van korte filmpjes, in 
beginsel rond een aantal thema’s die op de site staan.  

Website uitbreiden met deel voor leden  

Evenals voor vrijwilligers is het wenselijk een inlog te maken voor leden, bijvoorbeeld om het 
nieuwe tijdschrift digitaal te kunnen aanbieden. Streven is de mogelijkheden en kosten in 
2017 nader te verkennen.  

Kantoor 

Personeel 



Het personeelsbeleid dient te worden geactualiseerd waarbij o.a. de overgang naar 
de CAO W&MD aandacht heeft van het bestuur. 

Onderhuur deel Korenmetershuis 

Een deel van het Korenmetershuis is beschikbaar voor aanverwante organisaties. In 
2017 wordt verder gezocht naar een passende invulling in de vorm van een (tweede) 
onderhuurder. 

Archivering en bibliotheek 

De bibliotheek dient te worden herijkt, waarbij advies van professionals gewenst is. 
De catalogus dient te worden herzien, evenals de opstelling. Het archief zal nader 
worden geïnventariseerd en indien mogelijk worden overgedragen aan het 
stadsarchief. 

Financiën en Hulpfonds 

Statuten aanpassing 

De statuten van het Hulpfonds dienen te worden aangepast aan die van de 
vereniging, zodat deze beter naar elkaar verwijzen. 

Nieuw bestuurslid 

  Het bestuur van het Hulpfonds dient te worden gecompleteerd met een bestuurslid. 

Legaten en schenkingen 

Herijking van de afspraken rond doorzetten legaten en omgang met schenkingen. Dit 
om een helderder inzicht te creëren inzake inkomsten en uitgaven vereniging en 
Hulpfonds. Consolidatie van de jaarrekeningen. 

  

 

 


