
Actueel Beleidsplan 

 

Inleiding. 

In dit beleidsplan beschrijft het bestuur van het Historisch Genootschap Wormer op 
welke wijze zij de doelstellingen van het Genootschap wil vertalen in concrete 
activiteiten. 

Het Historisch Genootschap Wormer heeft volgens haar statuten tot doel: 

• Het stimuleren van de belangstelling voor het verleden van het dorp;  

• Het bij elkaar brengen van diegenen die zich bezighouden met de historie van 
Wormer;  

• Het ondersteunen van acties tot behoud van historische waarden;  

• Het vergroten van de kennis en het inzicht over de historie van Wormer;  

• Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Wormer;  

• Het publiceren van de resultaten van onderzoek en andere historische gebeurtenissen;  

• Het onder de aandacht brengen van de lokale historie;  

• Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over de geschiedenis van Wormer;  

• Het uitgeven van een verenigingsblad;  

• Het ondersteunen en begeleiden van werkgroepen, die zich bezighouden met een aspect van 
de geschiedenis van Wormer.  

 
Het Genootschap tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van bijeenkomsten;  

• Het uitdragen van kennis op het gebied van de geschiedenis van Wormer;  

• Het beschermen van historisch waardevol geachte bouwwerken, objecten en landschappen; 

• Het toepassen van alle wettige mogelijkheden, die voor het doel van de vereniging 
bevorderlijk zijn.  

 

Voor de komende jaren wil het bestuur deze doelstelling vertalen in de volgende activiteiten: 

 

Jaarboek: 

Het Genootschap beschikt over een redactieraad voor het jaarboek dat al sinds de oprichting van het 
Genootschap jaarlijks wordt uitgegeven. Deze redactieraad doet zelf onderzoek naar Historische 
feiten in Wormer en publiceert daarover in het jaarboek. Ook worden gastschrijvers gevraagd 
bijdragen te leveren aan het jaarboek. Het jaarboek wordt ieder jaar in november gepresenteerd op de 
Genootschapsdag waarbij alle leden een gratis exemplaar van dit jaar boek ontvangen. De 
presentatie wordt begeleid door een expositie van de in het jaarboek opgenomen foto’s en zo mogelijk 
door een lezing door één van de schrijvers van een artikel uit het jaarboek. 

 

Open Monumentendag. 

Het Genootschap organiseert jaarlijks een activiteit in het kader van de Landelijke Open 
Monumentendag, binnen het door het landelijk vastgestelde thema. Deze activiteit bestaat uit een 
expositie over het thema. Zo mogelijk wordt deze expositie ondersteund door een boek waarin het 
landelijke thema wordt vertaald naar de (historische) situatie in Wormer. 

 

Beschuitstoren. 

Sinds 2018 heeft het Genootschap het gebruik gekregen over de nieuw herbouwde beschuitstoren in 
Wormer. De ter beschikking gestelde ruimte wordt door het Genootschap gebruikt voor haar 
activiteiten. Tevens spant het Genootschap zich in om in samenwerking met de Gemeente 
Wormerland en de Stichting Beschuitstoren de ruimtes aan de voorzijde van het pand museaal in te 
richten over thema’s uit de Wormer historie en met historisch materiaal uit Wormer. 



Exposities. 

Jaarlijks organiseert het Genootschap in samenwerking met het verzorgingshuis Torenerf een 
expositie in het verzorgingshuis. Deze expositie draagt bij aan het vasthouden van de Wormer historie 
bij de bewoners van het verzorgingshuis. 

 

Communicatie 

De leden van het Genootschap ontvangen vier keer per jaar het periodiek “Torenklanken” met daarin 
nieuws over het Genootschap en verhalen over lokale historische gebeurtenissen. Daarnaast beschikt 
het Genootschap over een eigen website en facebookpagina. 

 

Archiveren 

Het Genootschap ontvangt met enige regelmaat schenkingen van oude documenten, foto’s en 
objecten met historische waarde. Deze worden onder goede condities bewaard en soms 
tentoongesteld. Historische foto’s worden gedigitaliseerd en van een beschrijving voorzien. Deze 
worden in samenwerking met het Waterlands archief in een beeldbank opgeslagen en beschikbaar 
gesteld. 

 

Jaarvergadering. 

Het Genootschap organiseert jaarlijks een jaarvergadering waar naast de noodzakelijke 
huishoudelijke onderdelen een lezing wordt gehouden over een onderwerp uit de historie van Wormer. 
Indien beschikbaar wordt afgesloten met een historische film van Wormer. 

 

Financiën 

Het Genootschap is een financieel gezonde vereniging die haar inkomsten verwerft uit contributies, 
dotaties, subsidies en de verkoop van eigen uitgaven. De middelen worden gebruikt voor de 
financiering van de in dit beleidsplan genoemde activiteiten, waarbij een toereikende reserve wordt 
aangehouden. 

 

Het Bestuur van het Historisch Genootschap Wormer 

 


