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Beleidsplan 2019-2022 

Vastgesteld op 4 december 2018

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

1. INLEIDING

Dit is het eerste beleidsplan van de vereniging Historisch Genootschap Midden-
Kennemerland (hgmk). In haar streven naar verdere professionalisering van de 
dienstverlening van haarzelf en Museum Kennemerland, heeft het bestuur van de vereniging 
besloten om een beleidsplan vast te stellen om de koers te bepalen voor de komende vier 
jaar, rekening houdend met allerlei ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor 
bestuur en leden maar ook voor externe organisaties die actuele informatie willen over de 
beleidsvoornemens voor de periode waarvoor het beleidsplan geldt.

2. VISIE, MISSIE EN STRATEGIE

Het bestuur van hgmk is van mening dat een ieder, die geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van de regio Kennemerland en die van Beverwijk in het bijzonder, een goede, op vele wijzen 
toegankelijke vraagbaak tot zijn beschikking moet hebben. 
Het hgmk heeft als doel de kennis van de geschiedenis van Midden-Kennemerland te 
bevorderen en liefhebbers van lokale geschiedenis bij elkaar te brengen. Dat doet zij onder 
andere door het organiseren van activiteiten, het doen van onderzoek en het uitgeven van 
publicaties. Daarnaast zet zij zich ook in voor het behoud van cultureel erfgoed door de 
geschiedenis vast te leggen en door het adviseren van de gemeente(n). Het genootschap 
heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot hét kenniscentrum voor regionale geschiedenis 
en het oprichten en instandhouden van een (fysiek) informatiecentrum in samenwerking 
met Museum Kennemerland en andere historische verenigingen uit de regio.

HGMK streeft er naar de komende jaren door verdere digitalisering de toegankelijkheid 
van de resultaten van haar werkzaamheden te verhogen. Daarbij wordt met name gedacht 
aan het online beschikbaar maken en verrijken van alle eigen publicaties waaronder de 
paleografische documenten, alsmede beeldmateriaal en knipselarchieven. Via een effectief 
gebruik van social media zal worden getracht de belangstelling bij jongere doelgroepen te 
wekken.
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3. DOELSTELLING

Het bevorderen van de kennis der geschiedenis in het algemeen en van de geschiedenis van 
Kennemerland in het bijzonder. Zij tracht haar doel te bereiken door:
a. Het ondersteunen van Museum Kennemerland.
b. Het (doen) in stand houden van oude, schone en uit een historisch of ander oogpunt 

belangrijke gebouwen en monumenten in Midden-Kennemerland.
c. Belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Midden-Kennemerland en zijn 

bewoners.
d. Het bevorderen van het onderzoek naar oudheidkundige archieven en andere zaken, 

voor zover deze betrekking hebben op Midden-Kennemerland.
e. Het instellen en stimuleren van werkgroepen en studiecommissies, die onderdelen van 

de geschiedenis van Midden-Kennemerland onderzoeken, bekend maken en vastleggen 
onder verantwoordelijkheid van de vereniging.

f. Het doen houden van lezingen, voordrachten ,excursies en besprekingen op 
oudheidkundig gebied, in het bijzonder met betrekking tot Midden-Kennemerland.

g. Het verrichten van alle overige handelingen, die tot het doel van de vereniging 
bevorderlijk kunnen zijn. 

h. Het oprichten en in stand houden van een Historisch Informatie- en documentatie 
Centrum.

i. Het uitgeven van publicaties waaronder een jaarlijks ledenbulletin en een periodiek 
verschijnende nieuwsbrief.

Het bestuur van HGMK heeft zich gedurende de looptijd van dit beleidsplan de volgende 
doelen gesteld:

a. Toename van het aantal actieve leden. 
b. Verjonging van het ledenbestand.
c. Efficiënte samenwerking met de Stichting Museum Kennemerland
d. Verder uitdiepen van de relatie met andere verenigingen en stichtingen die op het 

werkgebied in de regio actief zijn.
e. Leden en niet-leden enthousiasmeren voor het werkgebied door het oprichten van 

werkgroepen.
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4. BESTUUR EN ORGANISATIE

HGMK is opgericht op 2 oktober 1930.  
RSIN: 815641771

4.1 Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden, waaronder een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Elk bestuurslid is gezamenlijk bevoegd met een ander bestuurder. In 
de regel vergadert het bestuur tien keer per jaar. Alle taken worden uitgevoerd door 
vrijwilligers. Er worden geen vergoedingen en/of salarissen verstrekt.
 
4.2 De leden
In haar beleid richt hgmk zich vooral op volwassenen, die geïnteresseerd zijn in de 
geschiedenis van Beverwijk. Naast leden kent het hgmk partnerleden. Het aantal leden 
bedraagt per 1 januari 2018 ongeveer 750. Zij worden één keer per jaar uitgenodigd 
voor de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering worden de begroting en de 
jaarrekening vastgesteld evenals het jaarverslag; ook worden er leden van het bestuur 
benoemd of herbenoemd.

De leden hebben op vertoon van hun ledenpas gratis toegang tot Museum Kennemerland 
en de lezingen georganiseerd door het hgmk.

4.3 Werkgroepen.
Het hgmk heeft voor de volgende onderwerpen werkgroepen opgericht:
a. Paleografie. 
b. Monumenten 
c. Fotografie
d. Redactie

De werkgroepen worden gevormd door vrijwilligers, die meestal lid zijn van het hgmk. De 
leden verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Er worden geen vergoedingen verstrekt; 
na overleg kunnen onkosten worden vergoed.

4.4 Publicaties
Voor de leden wordt drie maal per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. Eenmaal per jaar wordt 
het Kennemer Verleden bulletin aan de leden toegezonden. In het Kennemer Verleden 
bulletin zijn artikelen en foto’s over de geschiedenis van Kennemerland opgenomen.
Incidenteel worden boeken in eigen beheer uitgegeven. De boeken worden via de 
boekhandel en eigen verkoopinspanningen aan geïnteresseerden aangeboden. Leden 
kunnen de boeken tegen een korting verkrijgen.
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5. STICHTING MUSEUM KENNEMERLAND

Met Museum Kennemerland wordt zeer nauw samengewerkt onder de naam “Huis 
van Geschiedenis Midden-Kennemerland”. Gezamenlijk wordt het pand aan de 
Noorderwijkstraat 2a in Beverwijk gebruikt. Daarin zijn naast de tentoonstellingsruimten 
van het museum een uitgebreide bibliotheek, een vergaderzaal, keukenfaciliteiten en een 
presentatieruimte ingericht.

6. WEBSITE

HGMK heeft een door derden ontworpen eigen website in gebruik met het adres 
www.hgmk.nl. Via deze website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden als lid. Er 
wordt nieuws en een agenda voor lezingen en excursies gepubliceerd. Verder kunnen via de 
website publicaties worden besteld.
De website wordt door een van de bestuursleden actueel gehouden.

Daarnaast participeert het hgmk in het Zijper Collectie Beheer Systeem (zcbs), waarin 
samen met Museum Kennemerland de website www.museumbeverwijk.nl wordt on-
derhouden. Werkgroepen van het hgmk leveren daarin bijdragen voor de onderdelen 
Documentenbank en Knipselbank.

7. PARTNERS

HGMK wisselt regelmatig informatie uit met zusterverenigingen in de regio, onder meer in 
het z.g. Regionaal Overleg waaraan Museum Kennemerland en de historische verenigingen 
uit Beverwijk, Heemskerk, Assendelft, Velsen en Castricum deelnemen.  
Ongeveer eens in de 6 weken bespreken afvaardigingen van deze organisaties in een 
gzamenljke vergadering de stand van zaken en mogelijkheden om elkaars aactiviteiten te 
versterken.
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8. FINANCIEN

8.1 Inkomsten
De inkomsten van hgmk bestaan uit de volgende bronnen:
a. Contributie
b. Subsidie van de gemeente Beverwijk 
c. Donaties en schenkingen
d. Verkoop van boeken
e. Entree en deelname lezingen en excursies

8.2 Uitgaven
De belangrijkste uitgaven van het hgmk zijn:
a. Huisvestingskosten;
b. Bijdrage aan Museum Kennemerland als vergoeding voor de gratis toegang voor leden;
c. Productie en verspreiding van het Kennemer Verledenbulletin;
d. Productie en verspreiding van Nieuwsbrieven;
e. Vergoedingen aan sprekers bij lezingen en rondleiders bij excursies.

8.3 Reserves
Het hgmk beschikt over de volgende financiële reserves:
a. De Algemene Reserve, om onvoorziene financiële tegenvallers te kunnen opvangen; 
b. Het Boekenfonds, bedoeld om boekproducties te kunnen financieren;
c. Het Ondersteuningsfonds, waaruit speciale uitgaven voor Museum of Genootschap 

kunnen worden betaald;
d. Het Blomfonds, gevormd door een legaat, waarvoor een passende bestemming gezocht 

kan worden.


