BELEIDSNOTA HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT
(periode 2014 – 2019)
Vooraf
Loosdrecht kent een lange en boeiende historie. De belangstelling voor
die historie heeft ruim zevenhonderd leden samengebracht in de Historische Kring Loosdrecht (HKL)
Beleidsnota 2014 - 2019
Het bestuur heeft voor een periode van vijf jaar een beleidsnota opgesteld. Deze dient als leidraad voor het bestuur van de HKL en voor de
redactie en de werkgroepen. Tevens wordt hiermee aan geïnteresseerden duidelijk gemaakt waar de HKL voor staat en wat de plannen zijn
voor de nabije toekomst.
Onderdelen van beleid
De HKL werkt sinds 1972, het jaar van oprichting, aan een viertal doelen, die zijn opgenomen in de Statuten (elders op deze pagina).
De komende vijf jaar worden deze doelen uitgewerkt in de onderstaande
onderdelen:
A. De vereniging.
B. Uitdragen van de historie van Loosdrecht.
C. Educatieve activiteiten voor het onderwijs.
D. Relatie met het gemeentebestuur.
E. Samenwerking met andere organisaties.
A. De vereniging.
Bestaand beleid:
1. De vereniging kent het bestuur, een redactie en werkgroepen.
2. De HKL ziet het als haar taak te bevorderen dat waardevolle objecten, het roerend erfgoed, uit de geschiedenis van Loosdrecht worden bewaard en getoond en op een verantwoorde wijze worden beheerd.
3. Om het ledenaantal op peil te houden en zo mogelijk te vergroten
worden regelmatig ledenwerfacties georganiseerd.
Nieuw beleid:
a. Inzetten van social media voor nieuwe leden en meer bekendheid.
b. Meer projectmatig werken in commissies, evt. met leden buitenaf.
B. Uitdragen van de historie van Loosdrecht.
Bestaand beleid:
1. Het huis van de HKL biedt plaats aan archief, werkruimte, wisselende expositie. Veel bezoekers komen voor onderzoek naar historie of
genealogie; ook scholieren worden begeleid bij hun werkstukken
over Loosdrecht.
2. Per jaar worden vier nummers van het periodiek HKL uitgegeven.
3. Elk jaar wordt een lezing georganiseerd en een dia avond; de HKL
verzorgt een stand op de jaarmarkt en andere evenementen en
werkt mee aan Monumentendagen.
4. De vereniging geeft regelmatig boeken uit op allerlei gebied van
Loosdrechtse historie.
5. Er is een actief beheerde website www.hkloosdrecht.nl
Nieuw beleid:
a. Een boek over een specifiek Loosdrechts onderwerp: boeren.
b. Het werkboek bij de Loosdrechtse Canon realiseren.
c. Gestreefd wordt om meer werkgroepen van leden en niet leden
samen te stellen die onderzoek gaan doen en/of een publicatie
voorbereiden.
C. Educatieve activiteiten voor het onderwijs.
Bestaand beleid:
1. De HKL voorziet materialen bij de basisscholen voor de leskoffers
die door de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
zijn ontwikkeld.
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Nieuw beleid:
a. Het functioneren en de werkwijze van de bestaande leskoffers zal
met de Stichting Omgevingseducatie worden geëvalueerd. Gezocht
moet worden naar een directer contact met de scholen ter stimulering van het gebruik van de koffers. Een mogelijkheid is het aanbieden van ondersteuning in de vorm van gastlessen op de scholen.
b. Voor het voortgezet onderwijs wordt aandacht besteed aan het bekendmaken van de bestaande bronnen om zo aandacht voor de geschiedenis van Loosdrecht en omgeving te stimuleren. Gedacht
wordt aan een aantrekkelijke digitale nieuwsbrief voor, in eerste instantie, de docenten.
c. Op de actief beheerde website www.hkloosdrecht.nl komen alle
lesbrieven en het Canon werkboek te downloaden. Omgevingseducatie gaat deze Canon en lesbrieven opnemen in hun projecten
D. Relatie met het gemeentebestuur
Bestaand beleid:
1. Goede contacten met het college van B&W, de gemeenteraad, de
politieke partijen en het ambtenarenapparaat worden van groot belang geacht.
2. Het bestuur geeft de Gemeente, gevraagd en ongevraagd, adviezen
op cultuurhistorische onderwerpen.
Nieuw beleid:
a. contacten met gemeente intensiveren, waar mogelijk samen met de
andere Kringen van Wijdemeren
E. Samenwerking met andere organisaties
Bestaand beleid:
1. Met tal van andere organisaties, zoals TVE, lokale/regionale media,
Stichting Omgevingseducatie ed. wordt de samenwerking gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid.
2. HKL onderzoekt de mogelijkheden om, in samenwerking met anderen, gebruik te maken van de nieuwe media.
Nieuw beleid:
a. De samenwerking wordt gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid.
Loosdrecht, 16 december 2013
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