Vastgesteld door het bestuur dd. 17 november 2017

Jaarplan 2018
Het Jaarplan 2018 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.
Het Jaarplan 2018 gaat uit vooral uit van de taken van het bestuur en het landelijk bureau. 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.
De taken van de (provinciale) commissies en werkgroepen zijn gericht op het handelend optreden bij
bedreigd erfgoed (re-actief), maar vooral ook op het pro-actief inspelen ontwikkelingen in
visievorming en beleid bij (provinciale en lokale) overheden. Met name dit laatste is door de
introductie van de Omgevingswet een steeds belangrijker issue. Om deze wijziging tot stand te
brengen zet het bestuur in op kennisontwikkeling (Heemschut-Academy) en wil zij projecten
stimuleren die inzetten op de koppeling tussen Heemschut-inzet vanuit de commissies en lokale
netwerken (o.a. historische verenigingen en plaatselijke belangenorganisaties).
Beleid overheid
Lokale verkiezingen
In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Heemschut heeft samen met
Kunsten 92 ingezet op de inzet dat erfgoed wordt meegenomen in lokale
verkiezingsprogramma’s. In 2018 stimuleert het landelijk bureau dat commissies actief
worden bij het inzetten op contacten met nieuwe colleges, waarbij de borging van het
erfgoed(belang) (samen met lokale organisaties/partners) van belang is.
Discussie Stelselherziening rond financiering erfgoed (deelname mede via FIM)
Het Ministerie van OCW heeft voor 2018 een stelselherziening aangekondigd onder het
Project Erfgoed Telt. 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 en
over de voorziene verandering van het stelsel n.a.v. afschaffing fiscale aftrek voor particuliere
eigenaren.
European Year of Cultural Heritage 2018 (projectinvulling)
Heemschut heeft met Kunsten ’92 zich ingezet voor het EYCH 2018 en de Nederlandse
invulling daarvan. Waar mogelijk worden commissies ondersteund om zelf
grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten te organiseren voor leden en of vrijwilligers.
Omgevingswet – implementatie (burgerparticipatie, rol van Heemschut)

Samen met partners zet Heemschut in op het onderdeel participatie binnen de nieuwe
Omgevingswet. Voor erfgoedvrijwilligers, zoals vereniging in de (provinciale) commissies van
Heemschut, ligt hier een belangrijke taak om erfgoed op tijd, integraal te voegen in
Omgevingsvisies- en -plannen. Dit vergt een omslag in denken en handelen bij de vrijwilligers
binnen en buiten de organisatie. Heemschut zet zin op facilitering middels de HeemschutAcademy, onder meer met een kennisbijeenkomst en mogelijk een publicatie. Daarnaast zet
Heemschut vanuit het landelijk bureau in op een zo goed mogelijke verankering van Erfgoed
in de NOVI (Nationale Omgevings Visie)
Uitwerking De Verbinding (Toekomst Religieus Erfgoed)
Religieus Erfgoed staat onder druk. Heemschut wil zich, in vervolg op haar Statement van
december 2016 en deelname aan het project De Verbinding, in het kader van de HeemschutAcademy inzetten om vrijwilligers (van Heemschut en lokaal) te inspireren om het (laten)
opstellen van Kerkenvisies onder de aandacht te brengen bij gemeenten. E.e.a. is afhankelijk
van financiering door de overheid.
Beschermde interieurensembles (aanwijzingslobby)
Hoewel de Erfgoedwet aanwijzing van interieurensembles mogelijk maakt, is de aanwijzing
van verzamelingen, behorend bij rijksmonumenten, nog niet tot stand gekomen. Heemschut
zet in op meer waardering en bescherming van historische interieurs door samen met
landelijke partners te blijven focussen op aanwijzing door de minister van een aantal
waardevolle interieurensembles, in overleg met o.a. de eigenaren.
Post ‘65 erfgoed
In 2017 is een Werkgroep Post ’65 architectuur opgestart en een eerste Kennisbijeenkomst
georganiseerd. Iconen van de jongste periode van architectuur worden bedreigd of niet
(voldoende) gewaardeerd. Heemschut zet deze lijn voort door in 2018 in te zetten op de
lobby voor 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. Dit zal worden verkend met nieuwe allianties, waaronder
studenten van de hogeschool.
Projecten vanuit de commissies
Het bestuur zet in op facilitering en (financiële) ondersteuning van door de provinciale
commissies geïnitieerde en te initiëren projecten, om het proces van bewustwording ten
aanzien van behoud en bescherming van erfgoed en cultuurlandschap te vergroten. Zo
worden in 2018 projecten van Noord-Brabant en Noord-Holland in het kader van het behoud
van agrarische erfgoed ondersteund. Mogelijk kunnen initiatieven van commissies zoals
uitwisselingsprojecten en grensoverschrijdende excursies in het kader van het Europees Jaar
voor het Cultureel Erfgoed 2018 worden ondersteund.
Vereniging
Bestuursstructuur (aanpassingsvoorstel Statuten)
In het beleidsjaar 2018 zal een wijziging worden voorgelegd aan de AVL die voorziet in een
aanpassing van de bestuursstructuur, uitmondend in vaststelling van nieuwe statuten en een
huishoudelijk reglement.

Ambitie (samenwerken, netwerkorganisatie, Heemschut Academie)
De ambitienota, vastgesteld in 2017, wordt nader uitgewerkt. Zo wordt ingezet op het zo
goed mogelijk faciliteren van de vrijwilligers, waarbij eigen invullingen en inbreng mogelijk
zijn en blijven. De netwerkfunctie en samenwerking door Heemschut-commissies met lokale
partners wordt op projectniveau gestimuleerd, gefaciliteerd en waar mogelijk (financieel)
ondersteund.
Ledenbinding en ledenwerving
Ledenbinding en ledenwerving zijn prioriteiten voor behoud van draagvlak en inkomsten. Dit
wordt n.a.v. het advies van Van Niekerk (De Erfgoedbeschermers) vanwege het eerst op
verder orde brengen van de interne organisatie en vanwege beperkte capaciteit van bestuur
en bureau opgepakt in het najaar van 2018).
Heemschut Academy : Kennisbijeenkomsten intensiveren (inclusief publicaties):
Kennisbevordering onder de vrijwilligers is een belangrijk doel voor de vereniging. De
kennisbijeenkomsten en publicaties zijn hiervoor een middel. In 2018 zal worden ingezet op
meer kennisoverdracht- en uitwisseling. Dit gebeurt in het kader van het door het bestuur
uitgewerkte idee van de Heemschut Academy. De eerste publicatie wordt voorzien.
Daarnaast zal de kadermap online worden gebracht in een speciaal
leden/vrijwilligersonderdeel op de website. Ingezet wordt op samenwerking met andere
organisaties.
Interne communicatie
Digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers, waarin nieuws en activiteiten worden vermeld (o.a.
van bestuur, bureau)
Nieuwe voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden
Het bestuur zal na de AVL inzetten op het zoeken van een nieuwe voorzitter, secretaris en
penningmeester alsmede bestuursleden die invulling kunnen geven aan de nieuwe
bestuursstructuur.
Traject erkenningsregeling Goede Doelen
In 2018 zal, na vaststelling van nieuwe statuten, door het CBF uitsluitsel worden gegeven
over de erkenningsregeling Goede Doelen.
In 2018 zal het huidige beleidsplan moeten worden geëvalueerd en aanzet worden gegeven voor een
nieuw beleidsplan.
Vrijwilligers
Zoeken naar samenwerking m.b.t. juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning t.b.v. procedures bij planvorming verdient aandacht. De in 2017
nieuw opgerichte werkgroep Juridische ondersteuning zal verder worden ondersteund.
Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers
Van de vrijwilligers in de commissies wordt een actieve houding verwacht ten aanzien van
activiteiten in de bescherming van erfgoed, alsmede bij promotionele activiteiten ter
versterking van de naamsbekendheid en het aantal leden van de vereniging. Initiatieven op

het gebied van projecten hierin worden gepromoot en ondersteund, waar mogelijk ook
financieel. Voorbeelden op dit gebied zijn de projecten rond boerderijen in Noord-Brabant en
Noord-Holland, alsmede het initiatief van een debat van de Werkgroep Monumentale Kunst.
PR en Digitalisering
Nieuwe folders Heemschut
In 2018 zal verder worden ingezet op standaardisering van de huisstijl, mbt folders voor de
commissies.
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 dit in 2018 te realiseren.
Kantoor
Personeel
Het landelijk bureau kent een kleine bezetting, waarbij het steeds prioriteiten stellen is t.a.v.
de uit te voeren taken.
Gekeken wordt indien financieel mogelijk en inhoudelijk noodzakelijk/wenselijk naar
uitbreiding van de personele bezetting, met name m.b.t. de volgende taken:
-

PR / Ledenwerving en ledenbinding
Ondersteuning m.b.t. de kennisontwikkeling en uitwisseling (publicaties en
kennisbijeenkomsten) (mogelijk free-lance)
Juridische kennis wordt indien noodzakelijk ingehuurd middels een free-lanceovereenkomst met specifieke deskundigen (strippenkaart) (zie notitie 2/11)

Binnen de vaste bezetting wordt gekeken naar ondersteuning van projecten, zoals de
campagne “Red de Stolp” van de commissie Noord-Holland. Dit legt druk op de huidige
bezetting van het landelijk bureau. Mogelijk worden deeltaken uitbesteed.
Huisvesting
De huisvesting dient nader te worden geëvalueerd, waarbij alle aspecten (locatie, kosten,
synergie, bereikbaarheid, alternatieven) in kaart worden gebracht. Hiertoe is mogelijk extern
advies vereist.
Archivering
De bibliotheek-catalogus dient te worden herzien ,nu de he selectie en opstelling in 2017 is
voltooid. Het archief op zolder zal in 2018 verder worden geschoond door enkele vrijwilligers
en in delen klaargemaakt voor overdracht 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.
Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van het Hulpfonds dient te worden gecompleteerd met twee bestuursleden.

