Jaarplan HVZ periode 2016 - 2017
Gepresenteerd: tijdens ledenvergadering, woensdag 23 maart 2016
Missie van de vereniging: De Historische Vereniging Zwijndrecht (HVZ) wil
kennis en producten van historische waarde werven en conserveren voor
het nageslacht en dat nu beheren en behandelen als cultureel- en openbaar erfgoed.

Dit jaarplan is een afgeleide van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2020 en bevat tevens taken en acties
die de HVZ behoort te doen overeenkomstig haar missie. Voor het komende jaar een nieuw
takenpakket, met de volgende activiteiten:

2. Bestuurstaken en ‘vaste’ bestuursactiviteiten














Meerjarenbeleidsplan uitvoeren en onderhouden.
Lobby met Gemeente, verenigingen en instellingen onderhouden voor samenwerking.
Leden en vrijwilligers motiveren, stimuleren en informeren.
Planning opzetten voor gelagkamer, exposities, lezingen, evenementen en onderhoud.
Plan voor ledenwerving continueren in 2016-2017.
Instructie-avonden voor vrijwilligers beleggen, over beleidszaken, huisregels en regelgeving.
Vergunning aanvragen voor Horeca- en allergenen-beleid. Invoeren en onderhouden.
PR/Communicatieplan ontwikkelen/uitvoeren
Overdracht regelen van “erfenis Museum op Zolder” i.o.m. Gemeente Zwijndrecht.
Overleg met SVS voor onderzoek naar mogelijkheid lift t.b.v. bovenverdieping
Vergoedingenbeleid vrijwilligers op papier stellen.
Overleg met Historische Verenigingen H.I.Ambacht en Heerjansdam.
Overleg (in commissie) met Gemeente, aangaande ‘Monumentenlijst’ Zwijndrecht.

3. Collectie beherende taken en -activiteiten







Uitvoer geven aan het collectioneer- en de-collectioneerplan (meerjaren-activiteit).
Objecten invoering in ‘Fotobase’ softwareprogramma (idem).
Afvoeren/vervreemden (ontzamelen) van overbodige objecten en documenten.
Inrichten vitrines archeologie.
Herinrichting Stijlkamer, bovenverdieping en opslag stoelen.
Permanent de noodzakelijke conservering- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

4. Publiekstaken en -activiteiten










Minstens drie exposities per jaar, van uiteenlopende aard (zie planning).
Minimaal drie uitgaven van de Mededelingenkrant en 2x uitgaven Swindregt Were.
Winteravondlezingen, exposities, evenementen en genealogieavonden organiseren.
Scholen en scholieren uitnodigen voor rondleidingen op woensdagochtend.
Artikelen en publicaties verzorgen voor weekblad De Kombinatie.
Stimuleren van in- en externe presentaties t.b.v. de Zwijndrechtse samenleving.
Stimuleren van evenementen en inkomsten genereren t.b.v. inkomsten SVS.
Website updaten en moderniseren, met behulp van deskundige werkgroep.
Uitgave boek “Historisch Zwijndrecht” in combinatie met expositie, najaar 2016.

Voorbehoud
Een deel van bovenstaande activiteiten is in voorbereiding en moet nog nader uitgewerkt worden in
overleg met commissies, werkgroepen en/of vrijwilligers. Ideeën, commentaar en aanbevelingen uit de
ALV zijn van harte welkom…
Behandeling van amenderingen op dit document in de bestuursvergadering van 25 april 2016
.
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