Historische Vereniging Winsum-Obergum (HVWO)
Opgericht 15 december 1995

BELEIDSVOORNEMENS BESTUUR HVWO ANNO 2019
Behoud het goede, onderzoek het nieuwe
Het bestuur heeft op 12 november jl. de stand van zaken van onze vereniging en de diverse werkgroepen
onder de loep genomen. We stellen vast dat de vereniging er nog goed voor staat, maar dat het wel zaak is
om via de nodige initiatieven nieuwe leden en sponsors te werven. De lezingen worden goed bezocht en
voorzien in een duidelijke behoefte. Het Infobulletin verschijnt keurig twee maal per jaar, maar kan wat
inhoud betreft wel wat nieuwe initiatieven gebruiken. Een nieuwe rubriek, de historische canon van
Winsum, bewerkingen van relevante afstudeerscripties, zijn enkele ideeën. We gaan er aandacht aan
besteden.
Een aantal werkgroepen fungeert nog (Oral History, Beeldbank, Redactie Infobulletin, Archeologie en
Toponiemenkaart), sommige zijn slapend. We willen nagaan welke werkgroepen toekomst hebben en of er
behoefte is aan nieuwe. Hierbij denken we aan een werkgroep educatie die aansluiting zoekt bij
doelgroepen in het (volwassenen)onderwijs, waarvoor een aanbod kan worden ontwikkeld, waarmee we
ons wat steviger verankeren in de lokale samenleving. Dat is nodig, omdat onder het huidige ledenbestand
vele liefhebbers en kennis van de lokale geschiedenis voorhanden zijn, maar het is wel zaak dat we komen
tot overdracht van kennis hiervan en betrokkenheid hierbij bij de jongere generaties die wat minder
zelfsprekend dit soort belangstelling koesteren.
Er zijn nogal wat perikelen geweest rond het huishoudelijke reglement van de vereniging. Het bestuur is
van mening dat het de voorkeur geniet om de statuten waar nodig aan te passen vanuit de gebleken
knelpunten/onduidelijkheden en om de nodige werkafspraken te maken via beleidsstukken en
aanhangende begrotingen, vanzelfsprekend voorgelegd en vastgesteld door de leden. Daarmee zou de
noodzaak van een huishoudelijk reglement kunnen vervallen.
Samenwerkingsverbanden en -partners
Met het oog op de totstandkoming van de nieuwe gemeente Het Hogeland, moeten we ons als HVWO
verstaan met het nieuwe gemeentebestuur. Dat geldt niet minder voor de erfgoedcommissie van de
voormalige gemeente Winsum. Contact, al dan niet gemeenschappelijk, met het nieuwe college van B&W,
c.q. de relevante wethouders, is van groot belang. Samenwerking met de zusterverenigingen kan dan
meerwaarde hebben, die moet worden onderzocht. Dat vergt tijd, omdat het gemeentebestuur eerst moet
“settelen” en we allemaal zullen moeten wennen aan de nieuwe verhoudingen. Al te veel verwachtingen
kunnen we, mede gezien de smalle beurs van de nieuwe gemeente, op korte termijn niet koesteren. Het is
vooral zaak om te blijven vertrouwen op eigen kracht van onze vereniging en de gemeenschap.
Prioriteit heeft daarom ook het zoeken naar nauwere vormen van samenwerking met lokale partners op
het gebied van erfgoed en cultuur(educatie). Dat geldt op praktisch niveau, bijvoorbeeld bij het
organiseren van gemeenschappelijke activiteiten rond Open Monumenten Dag (OMD), maar ook als het
gaat om structurele gezamenlijke profilering in relatie tot gemeentebestuur, relevante instellingen,
subsidiegevers, fondsen e.d.
Samenwerking met Winsum Promotie en vergelijkbare belangenverenigingen liggen voor de hand. Het
begeleiden van de Historische wandelingen door Winsum en Obergum wordt overgedragen aan de
“Commissie Recreatie en Toerisme” contactpersoon de heer Jacob Kamst (deze commissie valt onder de

verantwoordelijkheid van de Ondernemersvereniging Winsum – OVW-) en/of aan “Stichting Promotie
Waddenland”, coördinator mevrouw R. Kalsbeek.
Wanneer er een rondleiding wordt aangevraagd bij de HVWO gaat het bestuur bezien of er mogelijkheden
zijn om aan de aanvraag te voldoen.
Inmiddels is er al een overleg geweest met vertegenwoordigers van “cultureel Winsum” om te komen tot
een gemeenschappelijke invulling van de OMD als een manifestatie van wat we letterlijk en figuurlijk in
huis hebben, terwijl dat ook bij uitstek een gelegenheid is om nieuwe leden en vrijwilligers te verwerven.
De voorzitter en algemeen-adjunct vertegenwoordigen onze vereniging in de voorbereidingscommissies
die hiertoe zijn ingesteld.
Communicatie, ledenwerving en sponsoring
Het bestaande ledenbestand van dik 200 leden is mooi en samen met sponsors/adverteerders afdoende
voor een redelijke financiële exploitatie, maar we nemen ons voor het komende jaar gericht leden te gaan
werven. Hierbij denken we ook aan het werven van jeugdleden, waarvoor er dan misschien ook een eigen
club binnen ons verband moet worden opgericht, waarbij de jongeren zelf het “bestuur” kunnen vormen.
We willen de bestaande folder, waarmee we aandacht vragen voor onze vereniging en activiteiten, up to
date brengen en onze website up to date houden.
We mogen dan met (en in) het KinderBoekenHuis wel wat prominenter in beeld komen, ook voor
doelgroepen die wel geïnteresseerd kunnen zijn in wat we te bieden hebben, maar de weg naar onze
vereniging letterlijk en figuurlijk lastig weten te vinden. Een goed instrument zou dan de reeds vermelde
Open Monumentendag “nieuwe stijl” kunnen zijn.
Punt van aandacht is of we in staat zijn (afdoende) gidsen voor dorpsrondwandelingen te leveren, welke
voorwaarden daartoe gewenst zijn, en of we dan tot goede afstemming kunnen komen met de
ondernemersvereniging Winsum, Promotie Waddenland en anderen die rondleidingen verzorgen, zoals de
Stichting Joodse Erfenis. Hierbij moet ook worden gekeken naar de mogelijkheden er inkomsten voor de
vereniging mee te verwerven. Dat past bij het aandachtspunt om nieuwe sponsoren en adverteerders te
vinden.
Op naar een educatieve canon van de geschiedenis van Winsum-Obergum
We stellen voor een werkgroep in het leven te roepen die een lokale versie van de geschiedeniscanon
maakt, te vertalen in diverse activiteiten voor jong(er) en oud(er). De lokale geschiedenis heeft daartoe
voldoende potentie. Hiermee kunnen we dan in overleg met het onderwijs nagaan wat voor een soort
activiteiten er gewenst zijn, waaraan we dan gemeenschappelijk kunnen werken.
Deze lokale canon kan ook dienst bewijzen bij de versterking van het toeristisch-recreatieve potentieel van
ons dorp, via thematische rondleidingen, exposities en bijvoorbeeld: dienstdoen bij de programmering van
de OMD.
Vanuit de diverse “vensters” die bij de lokale canon horen, kunnen we in het Infobulletin een nieuwe
rubriek vullen en op andere manieren bijdragen aan de popularisering van de geschiedenis. Hierbij is het
zaak regelmatig een paar belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen, al zijn die dan in het verleden
al eens aan de orde geweest via voordrachten en publicatie. Actieve overdracht van kennis en ervaring die
in onze vereniging voorhanden is, is nodig om de belangstelling levend te houden en nieuwe doelgroepen
voor onze activiteiten te interesseren.
Met het oog op 2020 - 75-jaar Bevrijding - worden er landelijk en regionaal vele manifestaties en exposities
georganiseerd. Het is goed om daar als HVWO tijdig op in te spelen met een eigen aanbod, verbonden met
de lokale canon.

Archeologie van het voormalige klooster en museum in spe
We hopen in 2019 verdere stappen te zetten bij de reconstructie van het voormalige klooster. In dat
verband willen we graag kunnen beschikken over de 3D film van Jan Giezen, mits we tot een redelijke prijs
kunnen komen. Daartoe dienen er in de begroting voldoende middelen te worden gereserveerd. Of het
nodig c.q. gewenst is dat we meer archeologisch onderzoek willen (doen) verrichten, willen we in goed
overleg met externe deskundigen bepalen. We hebben weinig financiële reserves om aan dit soort
kostbaar onderzoek bij te dragen. Daarbij is het de vraag wat verder onderzoek zou kunnen opleveren.
Univé is van plan kantoor te gaan houden in een beeldbepalend pand in het centrum, waarin men dan ook
een museum wil inrichten, gewijd aan Geert Reinders. Reinders zou daarin belicht kunnen worden vanuit
zijn rol als grondlegger van de onderlinge verzekeraars in Nederland, maar ook als grondlegger van de
immunologie. Er zijn nog veel meer interessante thema’s aan Reinders te koppelen. Wij zijn bereid om aan
deze ontwikkeling bij te dragen, zowel via een lidmaatschap van een eventuele stuurgroep, als ook bij de
uitwerking daarvan, mits we ons kunnen vinden in de beoogde opzet en die onze mogelijkheden niet te
boven gaan.
Bestuurssamenstelling en taakverdeling
M.i.v. 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Romke Visser, voorzitter, tevens canon/educatie
Henk Wolters, secretaris
Ida van der Molen, penningmeester
Jaap Wolters, algemeen adjunct
Joop Haak, archeologie klooster
Clemens Tersteeg, Infobulletin, website, adverteerders/sponsors
Maaike Peters, museum in spe en archeologie
Fenna Garst, organisatie OMD en ondersteunende taken
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