HISTORISCHE VERENIGING LEERDAM
BELEIDSPLAN 2017-2020
INLEIDING
Dit beleidsplan van de Historische Vereniging Leerdam geldt voor vier jaren en geeft de
ambities weer, die de vereniging heeft voor deze periode. Die ambities worden vertaald in
activiteiten die de vereniging zal ondernemen in de onderhavige periode, ten einde haar
doelstellingen te realiseren.
Het moge duidelijk zijn dat de realisatie afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers en van de
mogelijke financiering.
DOELSTELLING
De doelstelling van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten, na de laatste
wijziging van 18 augustus 1995, als volgt.
“De vereniging heeft ten doel:
1. a. Het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van de studie en de kennis van de
Nederlandse geschiedenis in het algemeen en van de geschiedenis van de stad en het
graafschap Leerdam in het bijzonder.
b. Het opsporen en bijeen brengen van voorwerpen, kaarten, prenten, boeken en andere
stukken, die betrekking hebben op de geschiedenis van stad en graafschap Leerdam.
c. Het bevorderen van een goede samenwerking met museum het Oude Raadhuis1, het Hofje
van mevrouw Van Aerden, het Nationaal Glasmuseum en anderen, die zich op enigerlei wijze
met de geschiedenis van de stad en het graafschap Leerdam bezig houden.
d. Het bevorderen van de uitgifte van een verenigingsorgaan en andere geschriften met
betrekking tot de geschiedenis van stad en graafschap Leerdam.
e. Het bevorderen van de instandhouding, casu quo het herstel, casu quo restauratie van de
monumenten en het cultureel-historisch erfgoed van stad en graafschap Leerdam zowel als
individueel object alsook gezien in de stedebouwkundige danwel landschappelijke context.
REALISATIE
BEELDBANK
De vereniging gaat door met het digitaliseren van foto’s en documenten, en stelt die
beschikbaar op de Beeldbank van de vereniging. Wanneer derden gebruik willen maken van
de documenten uit de Beeldbank vraagt de vereniging een kleine vergoeding.
PUBLICATIES
Periodiek, twee maal per jaar, geeft de vereniging een Verenigingsorgaan uit, waarin artikelen
opgenomen worden die betrekking hebben op de historie van de stad en graafschap Leerdam.
In de onderhavige periode krijgt het verenigingsorgaan een vernieuwde vormgeving.
De vereniging geeft incidenteel boeken uit over historische onderwerpen met betrekking tot
stad en graafschap Leerdam. De laatste vijf (van vijftien) uitgaven zijn: De molens van
Leerdam door Teunis Blom, Onder stoom, De Leerdamse Stoombootmaatschappij door Aart
Bijl, Gevlucht, Belgische vluchtelingen in de Groote Oorlog door Harm Brinks, Jasper
Bokhoven, Het leven van een Leerdamse militair en bedelaar door Peter van Rooden en
Joods Leerdam, Vier eeuwen joodse geschiedenis door Teunis Blom.
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Het museum Het Oude Raadhuis bestaat niet meer. Bij de eerstvolgende statutenwijziging zal dit gecorrigeerd
worden.

De vereniging heeft het plan op gevat in ieder geval twee nieuwe publicaties het licht te doen
zien, namelijk een fotoboek over het dorp Oosterwijk en een boek over Leerdam tijdens de
tweede wereldoorlog (uitgave ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in 2020).

LEZINGEN
Regelmatig organiseert de vereniging een lezing over een historisch onderwerp. De lezingen
zijn voor leden en niet-leden toegankelijk. Aan degene die de lezing verzorgt wordt
nadrukkelijk gevraagd een verband te leggen met de stad en graafschap Leerdam.
HIP
De vereniging verzorgt elke donderdagochtend een Historisch Informatie Punt in de bibliotheek
in Leerdam. Geïnteresseerden kunnen binnen lopen om informatie over de geschiedenis van
Leerdam te krijgen of een bijdrage leveren aan de kennis over die geschiedenis.
HIP-PRESENTATIES
Drie maal per jaar toont de vereniging in de bibliotheek in Leerdam wat er te zien is in de
Beeldbank. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in ‘Het Kontakt’ en de nieuwsbrief van
de vereniging. Deze kunnen door leden en niet-leden bezocht worden.
EXCURSIES
Voor de leden verzorgt de vereniging zo mogelijk twee maal per jaar een excursie naar een
historisch interessante plaats. Afhankelijk van de aanmelding gaan de excursies door.
WEB-SITE
De vereniging beheert een web-site, waarop melding gemaakt wordt van de activiteiten van
vereniging en waarop ook artikelen uit oude jaargangen van het verenigingsorgaan te vinden
zijn. Er is uiteraard ook een link naar de Beeldbank. De web-site blijft up to date.
LESBRIEF ONDERWIJS
In de onderhavige periode probeert de vereniging een lesbrief te ontwikkelen voor het
onderwijs, zodat de jonge inwoners van de stad en graafschap Leerdam besef krijgen van de
historie van hun woonplaats.
MONUMENTEN
De vereniging stelt zich ten doel de grafmonumenten op de Oude Begraafplaats aan de
Lingedijk, in overleg met de gemeente, toegankelijk te maken voor het publiek middels
informatiebordjes bij de monumenten, waarop staat wie er begraven ligt en wat hij of zij
betekend heeft voor Leerdam.
BIBLIOTHEEK
In de onderhavige periode probeert de vereniging de in haar bezit zijnde boeken te
ontsluiten voor belangstellenden. De manier waarop dit kan gebeuren is nog onderwerp van
bespreking.
FACEBOOK
De vereniging beheert een Facebook-pagina waarop lezingen en te verschijnen publicaties
worden aangekondigd. Het is voor de leden mogelijk om op berichten van de vereniging te
reageren of om vragen te stellen over uiteenlopende historische onderwerpen. De Facebookpagina wordt meerdere keren per week bijgewerkt.
SAMENWERKING
De vereniging neemt deel aan de bijeenkomsten van het Historisch Overleg AlblasserwaardVijfheerenlanden (HOAV). Zij zal dit blijven doen, ook al is de focus van dit overleg vooral
gericht op de Alblasserwaard en op verenigingen die een eigen museum hebben.

De vereniging zal zich beraden over de samenwerking met andere historische verenigingen in
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden na de herindeling in 2019.
In het nabije verleden is geopperd om een samenwerking tot stand te brengen tussen de
‘Oranjesteden’ Buren, IJsselstein en Leerdam. De vereniging staat hier niet negatief egenover,
maar wacht de initiatieven van anderen af.

FINANCIERING
De activiteiten van de vereniging worden op een vijftal manieren gefinancierd:
- lidmaatschapsgelden;
- vrijwilligerswerk;
- subsidie gemeente Leerdam (na herindeling niet vanzelfsprekend);
- incidentele subsidieverlening voor concrete activiteiten;
- structurele sponsoring (nog niet gerealiseerd).

