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 Vastgesteld in de Bestuursvergadering van 8 november 2021 
 

Jaarplan 2022  
 
In het Jaarplan legt het bestuur de doelen vast die zij in 2022 voor de vereniging wil halen. Het 
Jaarplan komt grotendeels voort uit het Beleidsplan 2021-2024. Dit beleidsplan is door de Algemene 
Vergadering van Leden (AVL) in oktober 2020 vastgesteld. 
 
Vanuit de missie, visie en strategie zijn twee beleidslijnen vastgesteld: inzet op 
deskundigheidsbevordering van het vrijwilligersnetwerk en het verder uitbouwen van de vereniging. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Kennisbevordering onder de vrijwilligers is een belangrijk doel voor de vereniging voor de komende 
jaren. Een aantal commissies verjongt, dat is positief. Deze nieuwe leden dienen echter aansluiting te 
vinden bij de vereniging en te worden begeleid en opgeleid. Voor een deel vangen de commissies dat 
zelf op, maar op dit gebied is nadere begeleiding (soms een op een) en ondersteuning gewenst. In 
2022 willen we een plan lanceren dit meer structureel aan te pakken. 
 
Covid-19 maakte dat we zijn gestart met digitale lunchlezingen de eerste donderdag van de maand. 
Deze lezingen zijn voor leden en niet leden toegankelijk en thematische onderwerpen worden voor 
een groot publiek hierdoor toegankelijk. De lezingen zijn een succes en zullen in 2022 worden 
voortgezet.  
 
In 2022 wordt voorts ingezet op de voortzetting van de cursus Omgevingswet met onze partner de 
AWN. Deze is in 2021 gestart als pilot en wordt nu aangeboden aan regio’s en provincies. Doelgroep 
zijn niet alleen commissieleden van Heemschut maar ook erfgoedvrijwilligers van lokale organisaties. 
Deze cursus zorgt voor kennismaking, uitwisseling van kennis en ervaring en bevordering van 
participatie rond processen bij de Omgevingswet en Omgevingsvisies. 
 
Uitbouwen van de vereniging 
In 2022 zal naar verwachting de integratie van vereniging en stichting Hulpfonds een feit zijn. 
Hierdoor ontstaat één heldere organisatie met een werkkapitaal waarmee structurele uitgaven en 
incidentele uitgaven kunnen worden gedaan die ten gunste komen van de doelstelling. 
 
Met de viering van het 111-jarig bestaan markeren we onze lange historie en ons brede fundament 
in de samenleving breder bekend: het behoud van de schoonheid van Nederland. Dit jaar wordt 
aangegrepen ons opnieuw, breder op de kaart te zetten en leden te binden én nieuwe leden te 
werven. 
 
Via social media, te weten facebook, linkedin, instragram en twitter weten we een steeds grotere 
groep geïnteresseerden aan ons te binden. Middels aanbiedingen, incentives voor vrijwilligers, 
ondersteuning van commissies met wervingsmateriaal proberen we deze aandacht te verzilveren 
door meer leden te werven voor de vereniging. Met een vernieuwd administratiesysteem, 
persoonlijke contacten door mensen te bellen en aan te spreken, werken we aan ledenwerving, 
ledenbinding en zetten we in op het werven van schenkingen en legaten.  
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Concreet werkt het bestuur in 2022 aan een aantal zaken: 
 

- De voltooiing van de ingezette herstructurering vereniging en Hulpfonds, door de fusie van 
beide organisaties. Onderdeel hiervan is de advisering van het bestuur met de 
penningmeester door een beleggingscommissie. 

- De instelling van fondsen op naam, waaronder dat voor Monumentale Kunst 
- Bezoeken aan de commissies, met als doel het bevorderen van de onderlinge communicatie 

en samenwerking 
- Met de RvT een tussentijdse evaluatie van het bestuurs- en governancemodel. 
- De bijeenkomst voor de secretarissen zal worden voortgezet, hetzij fysiek hetzij digitaal. 

 
Het landelijk bureau verricht met een beperkt aantal FTE’s een groot aantal reguliere taken met 
betrekking tot het ‘going concern’ van de vereniging. In 2022 kan, mede door een ontvangen legaat, 
de gewenste extra personele inzet op projectbasis worden uitgebreid. 
 
Concreet worden in 2022 de volgende projecten uitgevoerd: 
 

- Met een projectmedewerker Omgevingswet wordt ingezet op het bevorderen van 
deskundigheid en het stimuleren van vrijwilligers mbt onze inbreng bij ruimtelijke 
ordeningsvraagstukken (ism AWN, voortzetting cursus en advies rond Omgevingsvisies) 

- Een projectmedewerker wordt ingezet voor de organisatie van het jubileum 111 jaar 
Heemschut met onder andere de uitreiking van de Ton Kootpenning en een vrijwilligersdag. 

- Het vernieuwen van de website (projectmedewerker) 
- De voortzetting van de organisatie van digitale lunchlezingen (projectmedewerker) 
- Voortzetting/afronding van het project Kerkenvisies 
- Organisatie en uitreiking Monumentenpremie 2022 
- een of twee nieuwe uitgaven in de Heemschutserie 

 
Met de Raad van Toezicht zal worden overlegd op welke wijze zij zelf ook mogelijkheden ziet ter 
uitvoering van bovenstaande doelen. 
 
Het landelijk bureau is voor externen meestal het eerste aanspreekpunt als het gaat over vragen of 
meldingen. Een belangrijke inhoudelijke hoofdtaak is het ondersteunen, stimuleren en adviseren van 
de commissies en de werkgroepen. Een aantal commissies verricht haar werkzaamheden (bijna 
volledig) zelfstandig, in een aantal gevallen, zeker waar sprake is van bovenlokaal of regionaal belang, 
kan worden of wordt teruggevallen op het landelijk bureau.  
 

- Waar mogelijk en gewenst zet het landelijk bureau in op actieve ondersteuning ter plaatse. 
Dit kan door inspraak bij commissievergaderingen of het vervaardigen van filmpjes mbt 
urgente casussen 
 

Een andere pijler betreft de contacten van het landelijk bureau met andere collega-organisaties, die 
vaak thematisch georiënteerd zijn, zusterorganisaties als Europa Nostra en Kunsten ’92, maar ook de 
(rijks) overheid, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) tot het Ministerie van OCW, het 
Planbureau voor de Leefomgeving, de Erfgoedinspectie etcetera. Deze contacten maken dat 
Heemschut wordt gehoord in het veld.  
 

- Heemschut zet in 2022 in op haar bijdrage rond de evaluatie van de Erfgoedwet door OCW. 
- Heemschut profileert zich, samen met anderen, op het gebied van vraagstukken rond 

energietransitie en ruimtelijke ordening naar aanleiding van de uitkomsten van het 
regeerakkoord. 
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Projecten vanuit de commissies  
De werkzaamheden van commissies en werkgroepen zijn gericht op het handelend optreden bij 
bedreigd erfgoed (re-actief), maar ook op het pro-actief inspelen op ontwikkelingen in visievorming 
en beleid bij overheden.  
 
Toevoeging: 
 
In aanvulling op dit jaarplan zijn begin 2022 door enkele commissies concrete plannen ingediend, te 
weten: 
 
Commissie Drenthe:   Werkplan met o.a. vervaardiging boek 
Commissie Amsterdam   Onderzoek constructie Vishal 
Commissie Friesland   Folder Post 65 
Commissie Zeeland  Onderzoek Post 65 architectuur 
 
Het onderzoek constructie Vishal is door het bestuur akkoord bevonden. Brochures vallen binnen de 
huidige begroting en de commissies Drenthe en Zeeland wenden voor hun plannen de geoormerkte 
gelden aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


