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BELEIDSPLAN 2019-2024 
 
Naam 
1. De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging “Oud Wassenaer" en is gevestigd te 

 Wassenaar. 

 

Doel 

2. De vereniging stelt zich ten doel: Het bevorderen van de kennis van - en de belangstelling 

 voor - de geschiedenis van Wassenaar en omstreken. 

 

Middelen om doel te bereiken 

3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

  a.  het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen; 

  b.  het verlenen van steun aan historische onderzoekingen en publicaties; 

  c.  het uitgeven van geschriften; 

  d.  het verstrekken van adviezen; 

  e.  het aanleggen van een bibliotheek; 

  f.  het oprichten van of het medewerken aan een Wassenaars historisch museum; 

  g.  alle verdere wettige middelen die aan het doel beantwoorden. 

 

Uitvoering  

4.  De vereniging stelt zich in de periode 2019-2024 het volgende voor. 

a. Lezingen, excursies en tentoonstellingen 

   (1).  Elke maand, met uitzondering van juli, augustus en december, een  

   activiteit voor de leden in de vorm van een lezing, een excursie of een  

   tentoonstelling; 

  (2) Eenmaal per jaar een dagexcursie; 

  (3) Het in bijzondere gevallen organiseren van tentoonstellingen; 

  (4) Het deelnemen aan manifestaties, zoals culturele kramenlinten, enz. 

b. Het verlenen van steun aan historische onderzoekingen en publicaties 

  (1) Het verlenen van financiële steun aan relevante initiatieven van derden; 

(2) Het op verzoek van c.q. ter ondersteuning van derden verrichten van 

onderzoek. 

c. Het uitgeven van geschriften 

  (1) Het in eigen beheer uitgeven van boeken; 

  (2) Het publiceren in plaatselijke kranten van artikelen; 

  (3) Het plaatsen van informatieborden bij relevante objecten. 
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d. Het verstrekken van adviezen 

(1)  Het adviseren aan overheden en particulieren bij het formuleren van beleid op 

het gebied van ruimtelijke ordening en monumentenzorg; 

(2) het adviseren aan overheden en particulieren betreffende concrete 

vraagstukken met een historische dimensie, zoals aanwijzingen als beschermd 

monument, naamgevingen, archeologische activiteiten. 

e.  Het aanleggen van een bibliotheek 

(1) Het verwerven van voor de geschiedenis van Wassenaar relevante 

boekwerken; 

(2) Het beheren en publiek toegankelijk houden van de collectie van voor de 

geschiedenis van Wassenaar relevante boekwerken (‘Wassenaarse historische 

kast’) 

f. Het oprichten van of het medewerken aan een Wassenaars historisch museum 

  (1) Het zoeken naar mogelijkheden om in samenwerking met andere organisaties 

‘   en/of particulieren te komen tot een Wassenaars Historisch Museum; 

(2) Het (mede-)inrichten van vitrines op een voor het publiek toegankelijke plaats 

in Wassenaar. 

g. Alle verdere wettige middelen die aan het doel beantwoorden 

 (1) Het organiseren van een cursus geschiedenis, zolang de vraag daarnaar 

bestaat. 

(2) Het vastleggen van verhalen van markante Wassenaarders van de oudste 

categorie. 

  (3) Het deelnemen aan nuttige plaatselijke en regionale overlegvormen. 

  (4) Het zich met een website manifesteren op het wereldwijde web 

 

Financiële Middelen 

5. De vereniging houdt zich financieel in stand door een bescheiden jaarcontributie die 

 voldoende is om de gemiddelde jaarkosten te dekken. 

6. De vereniging houdt een financiële reserve aan van tenminste driemaal de ‘jaaromzet’. 
 

 


