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Verjongd, verbreed, verdiept, betrokken en actief  
Beleidsnotitie van de Historische Vereniging Schoonhoven 2018-2021 

 

 

De Historische Vereniging Schoonhoven (HVS) wil graag dat veel mensen plezier beleven aan het 

cultuur-historisch erfgoed in en om Schoonhoven. De HVS ontwikkelt daarom een breed scala aan 

activiteiten waar veel mensen in en om Schoonhoven belangstelling voor hebben. Zij is een 

betrokken gesprekpartner voor de gemeente Krimpenerwaard en werkt graag samen met andere 

organisatie en personen die dit nastreven.  

 

 

1. Over drie jaar is de HVS verjongd 

Over drie jaar zijn er meer aanmerkelijk meer jongeren (<50) lid én actief. 

 We organiseren in samenwerking met basis en voortgezet onderwijs activiteiten voor jongeren. 

 We maken gebruik van digitale media. 

 We zorgen ervoor dat we zichtbaarder zijn, vooral op plekken waar jongeren actief zijn. 

 We zorgen ook voor laagdrempelige activiteiten. 

 We werken samen met andere organisaties.  

 

 

2. Over drie jaar hebben we een ‘cultuur-historische thuisbasis’  

Een cultuur-historische thuisbasis is een kenniscentrum voor onderzoek. We delen die ruimte met 

andere groepen.  

 Het centrum stimuleert mensen tot verdieping en uitwisseling.  

 Er worden (archief?) cursussen verzorgd (bijv. genealogie). Werkgroepen kunnen hier 

bijeenkomen. 

 Er is aandacht voor specifieke onderwerpen, bijv. geschiedenis van bedrijfstakken, ambachten 

etc.  

 Schoonhovologie is aan het kenniscentrum verbonden.  

 Mensen die iets willen publiceren worden geholpen een platform of een uitgever te vinden .  

 Een deel van de onderzoeken leidt tot een van de (maandelijkse) lezingen. 

 We werken in deze ruimte samen met andere organisaties (bijv. HOP). 

 

 

3. Over drie jaar bedienen we een breed publiek 

De HVS organiseert activiteiten voor mensen die niet op zoek zijn naar diepgravende (cultuur-) 

historische kennis maar (recreatief) plezier ontlenen aan kennis van en ervaringen in en om 

Schoonhoven.  

 Er worden lezingen georganiseerd over onderwerpen uit de laatste 50 jaar.  

 Er zijn foto’s en filmbeelden te zien en na te zoeken (virtueel museum?) 

 Op de Open Monumentendag worden naast cultuur-historische activiteiten ook meer creatieve 

en recreatieve activiteiten georganiseerd.  

 De HVS werkt graag samen met andere organisaties.  
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4. Over drie jaar staan monumenten sterker in het vizier 

Monumenten (zowel gebouwen en structuren als ‘groene’ monumenten) zijn de concrete uitingen 

van het cultuur-historisch erfgoed en relatief gemakkelijk te ervaren.  

 De HVS wil de eigenaren of gebruikers van monumenten helpen met praktische adviezen, wil 

onderzoek stimuleren.  

 Er zijn laagdrempelige activiteiten die Schoonhoven als Monumentenstad onder de aandacht 

brengen bij veel mensen, ook bij mensen die (nog) geen lid zijn (bijv. de Open Monumentendag).  

 De HVS ontwikkelt een visie op de plaats van monumenten in een omgeving die nieuwe eisen 

stelt aan de stad (verduurzaming, verkeer, infrastructuur) en kan proactief handelen.  

 De HVS is -samen met andere organisaties- een gesprekspartner van de gemeente.  

 

 

5. Over drie jaar zijn we de serieuze gesprekspartner van de gemeente. 

De HVS heeft een visie op het cultuur-historisch erfgoed in een veranderde samenleving. We 

realiseren ons dat het niet zinvol alleen te willen bewaren om het bewaren. Wij zien de 

samenbindende waarde van onze geschiedenis en cultuur-historische omgeving en willen de 

gemeente helpen Schoonhoven ook voor komende generaties een aantrekkelijke woon- en 

werkomgeving te laten zijn.  

Wij werken hierbij graag samen met andere organisaties in een levend netwerk.  
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