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INLEIDING 
 
In 2018 met een nieuwe blik gekeken naar de missie, de visie en de waarden van de vereniging. Dit is vertaald in onze Toekomstvisie die is vastgesteld in de 
ledenvergadering van oktober 2018. Vereniging Oud Hoorn wil graag een transparante, deskundige en zelfbewuste organisatie zijn (onze waarden). Daarvoor 
zullen de organisatie, de verantwoordelijkheden en de werkzaamheden helder, gestructureerd en beschreven moeten zijn.  
Met een tiental werkgroepen liep de vereniging het risico dat niet meer duidelijk was wie waar over besloot, dat teveel mensen afhankelijk waren van één 
leidinggevende (te weinig bestuurlijke steun) of dat leidinggevenden onvoldoende regelcapaciteit hadden (onduidelijke verantwoordelijkheden).  
Eén van de opgaves uit de toekomstvisie is om het bestuur zo in te richten dat de werkgroepen met een grote mate van zelfstandigheid kunnen werken en dat 
de bestuurlijke vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid duidelijk zijn.  
Van doelgroep naar werkgroep 
Leidend voor onze organisatiestructuur zijn de verschillende doelgroepen zoals beschreven in de toekomstvisie gekoppeld aan de voor hen uitgewerkte 
diensten. Kortom, voor wie doen we wat. De vereniging kent een groot aantal grote en kleine werkgroepen. Om tot een evenredige vertegenwoordiging in het 
bestuur te komen zijn werkgroepen die inhoudelijk met elkaar in relatie staan, samengebracht in clusters. 
 
Werkgroep Pandenbeheer 
De werkgroep draagt zorg voor het onderhoud van de panden van de Stichting Monumenten Oud Hoorn. Sinds de oprichting van de Vereniging in 1917 is de 
Vereniging Oud Hoorn eigenaar van de volgende panden geworden: 
• Bierkade 10, klein woonhuis met houten pui. In bezit van de vereniging vanaf 1919. 
• Breed 12, Woon-en winkelpand met laat 17e -eeuwse halsgevel en vensters met 18e -eeuwse roeden. In bezit sinds 1971. 
• Onder de Boompjes 8, bescheiden pandje met pothuis en luifel, oorspronkelijk 17e -eeuws ; in bezit sinds 1919. 
• Schoolsteeg 7-9, ondiep 17e -eeuws hoekpand; in bezit sinds 1952. 
• Oost-Indisch Pakhuis 22: rechterdeel van de Oost-Indische pakhuizen. Verenigingsgebouw sinds 2002. 
De vereniging heeft de panden ondergebracht in stichting Monumenten Oud Hoorn. Hoewel de ledenvergadering van de vereniging formeel juridisch geen 
zeggenschap heeft over de stichting handhaven wij onverkort de in het verleden ontwikkelde gedragslijn om belangrijke besluiten van de stichting ter 
goedkeuring voor te leggen aan de leden. 
 

1. BEHOUD 
 
Doelstelling 
Het cluster behoud wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed binnen de gemeente Hoorn. Dit cluster richt zich op 
behoud en ontwikkeling. Daarbij wordt functiewisseling van het erfgoed niet uitgesloten. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. Het gaat er om het 
gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen haar stadsgrenzen. Behoud van erfgoed draagt bij aan het 
verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebouwde erfgoed geeft identiteit aan onze stad. 
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Werkgroep Stadsontwikkeling 
De werkgroep volgt de visies, bestemmingsplannen en bouwplannen van de gemeente en ontwikkelaars. Daarnaast vertegenwoordigen de deelnemers de 
Vereniging Oud Hoorn in inspraakgroepen en dergelijke die worden georganiseerd rond deze thema’s. Ook schrijft de werkgroep voorstellen voor beleid rond 
grotere plannen en visies die als leidraad kunnen gelden bij de ontwikkeling van plannen. Een vaste deelnemer van de werkgroep is onze vertegenwoordiger in 
de Monumenten en Welstandcommissie. De vereniging zet zich in voor het behoud van de historische en monumentale kwaliteiten van de stad. In de rol van 
‘rentmeester’ richten we ons op het behoud van zaken, die van historische en/of stedenbouwkundige betekenis zijn. De voorstellen tot het uitreiken van de 
monumentenprijs worden door de werkgroep Stadsontwikkeling aan het bestuur gedaan. 
Vertegenwoordiging in de gemeentelijke commissie Monumenten en welstand 
Deze vertegenwoordiger in de gemeentelijke commissie maakt deel uit van de werkgroep stadsontwikkeling. Deze werkgroep functioneert als achtervang voor 
de vertegenwoordiger in de commissie. De vertegenwoordiger vertegenwoordigt de vereniging Oud Hoorn. 
 

2. INFORMATIE 
 
Doelstelling 
Cluster Erfgoed Informatie verzorgt diensten en producten waarmee inwoners van Hoorn zich kunnen informeren over de geschiedenis en het gebouwd 
erfgoed van Hoorn. Door informatie gedrukt of digitaal te publiceren beoogt de vereniging belangstelling te wekken voor de geschiedenis en de schoonheid van 
het gebouwd erfgoed van Hoorn en draagvlak te creëren voor een zorgvuldige omgang met het materieel en immaterieel erfgoed van de stad. De informatie 
wordt enerzijds door onze eigen redacties samengesteld en anderzijds wordt bestaande informatie ontsloten en gedigitaliseerd. De volgende werkgroepen 
zetten zich hiervoor in. 
Werkgroep Kwartaalblad (gedrukte informatie) 
De redactie van het kwartaalblad zorgt viermaal per jaar voor het schrijven, samenstellen en redigeren van het verenigingsblad van ca. 50 pagina’s. Naast een 
belangrijke bron van informatie is het kwartaalblad een representatief uithangbord naar onze leden. Gedrukt in full color, rijk geïllustreerd en met artikelen 
over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen, die passen bij onze visie.  

Werkgroep Internet (digitale informatie) 
De website is de Haarlemmer olie binnen de vereniging, als communicatiemiddel. 

Werkgroep Bibliotheek, Documentatie en Archief (gedrukte informatie) 
De Oud Hoorn bibliotheek omvat een collectie van ca. 1690 boeken. Boeken uit de bibliotheek zijn tijdens openingstijden ter inzage. De documentalist draagt 
zorg voor het verwerven, het beheer en de archivering van documentatie. In het documentatiecentrum is ook het zo geheten ‘binnenstad archief’ 
ondergebracht.  

Werkgroep Stadshistorie (digitale informatie) 
Diverse thema’s rond de geschiedenis van Hoorn worden onderzocht en beschreven op de site. Deze werkgroep bestaat uit een aantal redactieleden die 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van verschillende rubrieken met informatie; Bedrijven incl. advertenties Biografieën; (Hoorns Biografisch Woordenboek); 
Eerstesteenleggingen; Gebouwen, Gevelstijlen, Kerken, Ontstaan van Hoorn, Scholen, Stadsplattegronden, WOII. 
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Werkgroep Hoorns Documentatie Systeem (digitale informatie) 
Het digitaal archiefsysteem van de vereniging is een technische voorziening voor de duurzame bewaring en beschikbaarstelling van digitale informatie, zowel 
digitaal geboren als gedigitaliseerd. Door de toekenning van metadata kunnen documenten beter en sneller teruggevonden worden. De werkgroep zorgt voor 
ontsluiting van diverse bronnen zoals het kwartaalblad, strateninformatie, publicaties van derden over Hoorn, het notarieel archief. 

Werkgroep Digitaal Beeldbeheer (digitale informatie) 
Vereniging Oud Hoorn bezit een grote hoeveelheid foto's, prentbriefkaarten en dia's. De werkgroep Digitaal Beeldbeheer inventariseert, beschrijft en 
archiveert het beeldmateriaal en zorgt ervoor dat de collectie toegankelijk wordt in het Hoorns Documentatie Systeem op de site van de vereniging.  

Werkgroep Erfgoed Onderzoek; Hoorn, huizen, straten, mensen 
Vereniging Oud Hoorn stimuleert het onderzoek naar de lokale geschiedenis en het gebouwd erfgoed. De werkgroep biedt inwoners de gelegenheid om zich 
onder begeleiding van een deskundige te informeren over de geschiedenis van panden en mensen in de binnenstad. Vrijwilligers helpen met het ontsluiten van 
informatie. Originele documenten, bouwtekeningen, krantenknipsels en foto’s die zich b.v. bevinden bij het Westfries Archief, de Gemeente of soms in het 
Westfries Museum. De resultaten worden gepubliceerd op de site van de vereniging.  
 

3. EDUCATIE 
 
Doelstelling 
Door ons erfgoed te begrijpen, krijgt het waarde en ontstaat draagvlak er zorgvuldig mee om te gaan. Erfgoededucatie laat mensen zien dat hun eigen 
omgeving betekenisvol is en dat het stedelijk erfgoed met henzelf te maken heeft. De vereniging organiseert educatieve activiteiten bedoeld om 
belangstelling te wekken bij inwoners van Hoorn voor de waarde van het materieel en immaterieel erfgoed in de stad. De volgende werkgroepen dragen daar 
aan bij: 

Werkgroep Stadswandelingen  
Een groep van door de vereniging opgeleide gidsen verzorgt een zomerprogramma van vijf historische rondleidingen door de binnenstad. Om een gewogen 
geografische spreiding te borgen, zijn zestien standaardwandelingen samengesteld die volgens een vast schema rouleren. Deze activiteit is gratis toegankelijk 
en daardoor een zeer laagdrempelige dienst waarmee zoveel mogelijk inwoners bij het erfgoed van Hoorn kunnen worden betrokken.  

Werkgroep Jeugd 
Speciaal voor de jeugd verzorgt de vereniging projecten met gratis rondleidingen die aansluiten bij hun belevingswereld met als doel om de belangstelling voor 
de geschiedenis van de stad te vergroten. Deze activiteit wordt gratis aangeboden aan de bovenbouw van basisscholen in Hoorn. 

Werkgroep Lezingen  
Deze werkgroep verzorgt een winterprogramma van vijf lezingen en een lezing tijdens de ledenvergadering. Voor deze activiteit wordt een bijdrage gevraagd. 

Werkgroep Cursussen  
De cursus Cultuurhistorie Hoorn biedt belangstellenden de mogelijkheid zich te verdiepen in de geschiedenis - en het erfgoed van onze historische binnenstad. 
De cursusmap is samengesteld op basis van een aantal cultuurhistorische thema's: de ontwikkeling van het landschap, de economische ontwikkeling, de 



    5 

 

stedenbouwkundige ontwikkeling, algemene geschiedenis en bouwkunst. De zes praktijkbijeenkomsten bestaan uit een gevarieerd aanbod van activiteiten 
zoals rondleidingen, speurtochten, presentaties, kaartstudie en films. Voor deze activiteit wordt een bijdrage gevraagd.  

Werkgroep Tentoonstellingen  
In het verenigingsgebouw worden tentoonstellingen ingericht rond een thema over de geschiedenis van Hoorn. De exposities zijn gratis toegankelijk. 
 

4. VERTEGENWOORDIGING 
 
Doelstelling 
Door samen te werken met andere organisaties actief op het gebied van erfgoed, dragen we bij aan onze eigen doelstellingen. 
in de vorm van gevraagd of ongevraagd advies aan andere erfgoedinstellingen wordt kennis gedeeld over de geschiedenis en het monumentaal erfgoed van 
Hoorn. Dit gebeurt door het afvaardigen van vrijwilligers op voordracht van het bestuur. 

• Gemeentelijke commissie voor Monumenten en Welstand (aangestuurd door de werkgroep stadsontwikkeling) 

• Publicatiestichting Bas Baltus  

• Stichting vrienden begraafplaats Keern 

• Stichting Kerkmeijer-de Regt  

• Gemeentelijke adviescommissie naamgeving openbare ruimte  
 

5. FACILITAIR 
 
Werkgroep Ledencontact  
Een vereniging als rechtspersoon wordt gevormd door haar leden. De leden betalen contributie en hebben invloed op het beleid van de vereniging via de 
algemene ledenvergadering. Leden van Vereniging Oud Hoorn ontvangen automatisch het kwartaalblad. Het belang van een goede relatie met onze leden 
wordt onderstreept met een exclusieve ledenexcursie. We houden de leden actief op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en evenementen door middel 
van een digitale nieuwsbrief.  
De taken van de werkgroep: 

• Ledenadministratie 

• Ledenexcursie 

• Nieuwsbrief 

• Verspreiding kwartaalblad 
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Werkgroep Beheer Verenigingsgebouw SMOH 
Het verenigingsgebouw is een representatieve ontmoetingsplek voor inwoners, leden en vrijwilligers. Een team van gastvrouwen -heren beantwoorden hier de 
vragen van bezoekers, zijn verantwoordelijk voor de winkel en dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast beheren en verkopen zij de 
boekenvoorraad van de Publicatie Stichting Bas Baltus. In het verenigingsgebouw krijgen o.m. de volgende diensten een plek: aanspreekpunt voor bezoekers, 
organiseren van tentoonstellingen, winkelruimte t.b.v. boeken van onze publicatiestichting, ruimte voor cursussen en workshops, openbaar toegankelijk 
documentatiecentrum. Het verenigingsgebouw biedt tevens een werkplek voor leden en vrijwilligers bijvoorbeeld als: vergaderplek voor werkgroepen en 
bestuur, ontvangstruimte voor recepties, werkruimten voor vrijwilligers, postadres, opslagruimte. 
 

BESTUUR 
 
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar.  
De bestuursleden zijn operationeel verantwoordelijk voor één of meer werkgroepen binnen een cluster.  
Toekomstvisie: Van bestuursleden verwachten wij dat zij een duidelijke visie hebben op de organisatie van de activiteiten van de cluster. Gezamenlijk met de 
leden van een werkgroep zijn zij verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de diverse activiteiten. 
 

Actieve projectgroepen 
Naast een aantal vaste werkgroepen worden tijdelijke diensten of activiteiten ondergebracht in speciale projectgroepen. Deze vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Momenteel betreft dit: 

• Projectgroep Huisvesting VOH 
 


