Historische Kring “In de Gloriosa
Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef

Algemene gegevens:
Verenigingsgebouw: Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef
Emal: hkgloriosa@hetnet.nl
Website: www.hk-kortenhoef.nl
IBAN: NL56 RABO 0149 3864 19
KvK (verenigingsregister): 40517031

Beleidsplan
Doelstelling beheer historisch materiaal
HK stelt zich ten doel om door middel van het verzamelen en beheren van historisch
materiaal de geschiedenis van / in onze dorpen: Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
levendig te houden en een bijdrage te bieden tot het vergroten van deze kennis voor
haar leden en overige belangstellenden.
Realisatie doelstelling(en)
HK realiseert haar doelstelling door het actief beheren van materiaal en het digitaliseren
en publiceren van documenten, het organiseren van tentoonstellingen, het houden en/of
het organiseren van lezingen, het organiseren van een educatief programma voor
scholen en andere belangstellenden, het periodiek uitgeven van een verenigingsblad, het
(laten) maken van thema-publicaties en publicaties op het internet (collectiebank).
HK is pro - actief bij het ontwikkelen en vergroten van de kennis van haar medewerkers
over de geschiedenis van haar dorpen. HK neemt een bescheiden budget voor
persoonlijke ontwikkeling op in haar begroting.
Verzamelingen
HK verzamelt materiaal: foto’s , documenten, gereedschappen, gebruiksartikelen e.d. die
een relatie hebben met de leef-, culturele, economische en maatschappelijke
omstandigheden en ontwikkelingen in het (nabije) verleden van personen en haar
beroepsbevolking van en in onze dorpen.
HK streeft erna om beeldmateriaal en documenten van de geografische ontwikkeling en
bebouwing in haar dorpen te verzamelen. HK streeft erna om de aanwezige verzameling
vooral in de breedte en in de diepte uit te breiden. In die zin is HK kritisch bij het in
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ontvangstnemen van nieuw aangeboden materiaal en voorkomt zoveel mogelijk
doublures.
Privacy statement
HK heeft een actief beleid in het kader van toepassing vigerende privacywetgeving. Zij
heeft de voor HK van toepassing zijnde praktische uitvoeringsregels van deze wetgeving
gepubliceerd op haar website. Het bestuur en alle overige medewerkers van HK hebben
kennis genomen van deze regels en zijn gehouden deze zonder nadere instructie toe te
passen.
Financieel
De vereniging int van haar leden een kleine contributie voor het dekken van een deel van
de exploitatiekosten en het uitgeven van een periodiek. Ook ontvangt de vereniging van
de gemeente jaarlijks een stimuleringssubsidie. Daarnaast zijn er kleine inkomsten uit
verkoop van boeken en het om het jaar houden van een tentoonstelling. De vereniging
voegt c.q. onttrekt een positief of negatief exploitatiesaldo aan haar verenigingsreserve.
Het bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen bijdrage of vergoeding uit de
verenigingskas. Eventuele directe kosten worden wel vergoed.
Het verslag van de secretaris, het overzicht van de financiële rekening over 2017, en de
begroting over de jaren 2018 -2010 is onderdeel van deze publicatie. Deze stukken zijn
goedgekeurd in de algemene ledenvergadering op 27 maart 2018.
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Werkwijze Bestuur
Het bestuur vergadert in principe 1 x per maand. Van elke vergadering worden notulen
gemaakt en vastgesteld door het bestuur. Besluitvorming vindt plaats op basis van
consensus. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de leden op de
algemene ledenvergadering in maart van elk jaar op basis van een verslag van de
secretaris en financieel overzicht van de penningmeester. Een kascommissie, ingesteld
door de algemene vergadering (ALV), controleert de boeken en de financiële verslagen
en rapporteert haar bevindingen aan de ALV.
Juli 2018
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