Beleidsplan Historische Vereniging Oud-Utrecht voor de jaren 2022-2025
In de statuten van Oud-Utrecht is het doel van de vereniging als volgt beschreven: ‘De
vereniging heeft ten doel: de kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van de
geschiedenis, archeologie en monumentenzorg in de stad en de regio Utrecht en te waken over
het behoud van het cultureel erfgoed. Voorts alles te doen dat daarmee rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.
Dit betekent dat wij zoveel mogelijk geïnteresseerden, leden en niet-leden, willen betrekken bij de
geschiedenis van stad en omgeving en dat wij ons daarbij willen richten op oud en jong,
professioneel en amateur, ongeacht afkomst, achtergrond of welke hoedanigheid dan ook. Daarbij
zetten wij ons in om de belangstelling voor en kennis van geschiedenis, cultuurhistorie en
monumenten te bevorderen. De vereniging streeft ernaar om in de onderwerpkeuze voor erfgoed,
publicaties, onderzoek en activiteiten aandacht te schenken aan de historische actualiteit in zowel
historische als hedendaagse context vanuit een inclusief en meervoudig perspectief. De doelen wil
de vereniging bereiken via:
A.

B.

C.

D.

Versterking van de reguliere activiteiten:
1.
Inzet voor het cultureel erfgoed;
2.
Publicaties;
3.
Stimulering van wetenschappelijk onderzoek;
4.
Evenementen.
Samenwerking met partners:
1.
Duurzame en constructieve samenwerking;
2.
De nacht van de Utrechtse Geschiedenis.
Versterking van de vereniging zelf:
1.
Stimuleren en versterken van de organisatie;
2.
Onderzoek naar een eigen (pop-up) locatie;
3.
Het sterker faciliteren van ontmoeting tussen de leden.
Het inspelen op bijzondere historische gebeurtenissen:
1.
900 jaar stad (2022);
2.
100 jaar Oud-Utrecht (2023).

Op de volgende bladzijden wordt bovenstaande nader uitgewerkt.
Het beleidsplan is ‘voortschrijdend’: het voorliggende plan is een update en uitbreiding van het
beleidsplan van vorig jaar en beoogt een intensivering en professionalisering. Aan een aantal van
deze doelen wordt reeds gewerkt. Dat werk wordt voortgezet.
Het bestuur, de commissies en redacties willen zich inzetten om de bovengenoemde doelen met de
hierna beschreven uitwerkingen tot een succes te maken en daarmee een bloeiende en levendige
vereniging te behouden die meegaat met haar tijd.
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Nadere uitwerking
A.

Versterking van de reguliere activiteiten

• Cultureel erfgoed. Bijdragen aan kennis over, het behoud van en beleid met betrekking tot
cultureel erfgoed via gesprek en debat en via actief naar buiten treden en constructief meedenken.
De vereniging zet zich in voor behoud van oud en jong cultuurhistorisch erfgoed maar ook voor
behoud door ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld bij de herbestemming van Tivoli. We zoeken de
samenwerking met erfgoedpartners zoals verschillende musea en lokale historische verenigingen
e.a. De vereniging tracht daardoor de leden en andere geïnteresseerden meer met elkaar in
verbinding te brengen. Waar nodig zoeken we contact met beleidsmakers zoals Gemeente Utrecht,
ontwikkelaars, Provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht etc.
• Publicaties. Het vastleggen en verspreiden van geschiedkundige, archeologische en monumentenbetreffende kennis en inzichten via verschillende publicaties, zoals Jaarboek, Tijdschrift,
Nieuwsbrief, website, podcasts, de Jaarkroniek en eenmalige publicaties zoals boeken. Het breder
verspreiden van het tijdschrift in de provincie draagt bij aan een groter bereik. Daarnaast is OudUtrecht aanwezig op sociale media, zoals Twitter, YouTube, Instagram en Facebook. Oud-Utrecht
zet zich in om met het Utrechts Archief alle publicaties van het Tijdschrift Oud-Utrecht en Jaarboek
Oud-Utrecht digitaal beschikbaar te maken, voor onderzoekers en voor geïnteresseerden.
• Wetenschappelijk onderzoek. De vereniging streeft naar een hoger aantal wetenschappelijke
artikelen en publicaties over de geschiedenis van en erfgoed in Utrecht. Een intensivering van de
band met de Universiteit Utrecht wordt nagestreefd.
• Evenementen. Het organiseren van evenementen (bijvoorbeeld lezingen, excursies en
presentaties) voor de leden maar ook voor niet-leden. Het Historisch Café vindt sinds september
2020 plaats in de bibliotheek op de Neude, waarmee een stap is gezet om meer publiek en een
grotere interactie te bereiken; dit laatste mede via een bezoek naderhand aan het naastliggende café.
De vereniging is voornemens om meer de wijken in te gaan om zo meer mensen te bereiken uit de
verschillende delen van de stad. Komende periode dient dit verder te worden uitgewerkt. OudUtrecht wil een platform voor de Utrechtse geschiedenis zijn, denk aan het organiseren van een
debat, de Van der Monde-lezing, een Politiek Café en de laatste drie jaar de Nacht van de Utrechtse
Geschiedenis. Dit zijn allemaal voorbeelden van activiteiten die mede door de vereniging voor de
stad worden georganiseerd.
B.
Samenwerking met partners
De vereniging is een netwerkorganisatie die mensen en organisaties verbindt en een platform voor
uitwisseling biedt.
• Duurzame en constructieve samenwerking met partners. De contacten met partners zullen
worden voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Te denken valt aan Het Utrechts Archief,
Museum Catharijneconvent, Centraal Museum, Utrechts Monumenten Fonds, Gilde Utrecht,
Utrechts Geveltekenfonds, DOMunder, Landschap Erfgoed Utrecht, Volksbuurtmuseum, Museum
van Zuilen, Museum Speelklok, Bartholomeus Gasthuis, Stadsherstel en andere historische
verenigingen binnen de stad en regio. De vereniging wil een constructieve partner zijn in het
netwerk van erfgoed-organisaties in de stad en regio en duurzame samenwerking tussen deze
organisaties bevorderen door de partners te betrekken bij de evenementen die wij organiseren en
waar mogelijk deze in samenwerking met hen te organiseren.

• De Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Met kernpartners Het Utrechts Archief, Centraal
Museum en Landschap Erfgoed Utrecht is ervoor gekozen om de Nacht de komende vijf jaar in te
zetten om (nieuwe) doelgroepen te betrekken bij geschiedenis van en erfgoed in Utrecht. Om de
organisatie van deze Nacht een stevige basis te geven is Oud-Utrecht van plan een Stichting voor de
Nacht van de Utrechtse Geschiedenis op te richten samen met verschillende partners die het erfgoed
van Utrecht een warm hart toedragen.
C.

Versterking van de vereniging zelf

• Stimuleren en versterken van de organisatie. De vereniging is georganiseerd met een bestuur en
een groot aantal commissies en redacties met bevlogen en betrokken leden. Dit zijn: Activiteiten
Commissie, Commissie Cultureel Erfgoed, Communicatie Commissie, Commissie Nicolaas van der
Monde-lezing, Commissie Grote Excursie, Evenementen Commissie, Jaarboekredactie, Lustrum
Commissie, Tijdschriftredactie.
In de komende vier jaar richt de vereniging zich verder op:
• Het stimuleren van de verdere ontwikkeling van en samenwerking tussen redacties en commissies;
hiertoe
o organiseren we jaarlijks de nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers;
o organiseren we jaarlijks het Smeeberaad voor alle commissie- en redactieleden;
o stimuleren we het ontwikkelen van werkplannen/jaarplannen van de verschillende
commissies en redacties, passend binnen het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.
• Het verder professionaliseren van O-U.
o De Communicatie Commissie onderhoudt onder andere de vernieuwde website en vervult
een pro-actieve rol in het brengen van actueel nieuws. Om een breder publiek te bereiken wil
communicatie Commissie intensiever inzetten op Social Media.
o Een op te richten Commissie Media Team zal in de toekomst ondersteuning bieden in de
videoregistratie en -montage van een deel van de activiteiten. Het verbinden en gefocust
inzetten van de verschillende middelen staat centraal.
o Samen met de voorzitter van het bestuur zal de Communicatie Commissie de
verantwoordelijkheid nemen om de communicatie naar buiten te onderhouden.
o Het verder ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid. Oud-Utrecht heeft vele tientallen
actieve leden die in een commissie of redactie werken aan het behoud en de zichtbaarheid
van geschiedenis en erfgoed in Utrecht. Leden van commissies en redacties worden door het
bestuur benoemd en worden jaarlijks bedankt voor hun inzet tijdens de nieuwjaarsborrel. Er
zijn ook leden die zich gedurende kortere tijd voor een project willen inzetten of die wel af
en toe ergens eenmalig bij willen meehelpen of over willen meedenken. Onder meer daarom
wordt de komende jaren het vrijwilligersbeleid verder ontwikkeld, waarbij aandacht is voor
wat de vrijwilliger de vereniging te bieden heeft, wat de vereniging de vrijwilliger te bieden
heeft en hoe er ruimte kan zijn voor meer flexibel vrijwilligerswerk. Een eerste stap is al
gezet door het starten van een Whatsapp-groep met (actieve) leden die wel af en toe ergens
bij willen helpen of over willen meedenken. In deze groep worden oproepen gedaan bij de
start van nieuwe projecten of commissies of als er hulp nodig is tijdens een evenement.
o Webwinkel onderhouden en blijven ontwikkelen.
• Eigen (pop-up) locatie. We onderzoeken of een eigen locatie een bijdrage levert aan de
zichtbaarheid van de vereniging en of zo’n locatie het organiseren van evenementen en
vergaderingen vereenvoudigt. Een dergelijke locatie kan verschillende functies vervullen, zoals een
plek om te vergaderen, een plek voor ons archief en voor onze publicaties.

• Het sterker faciliteren van ontmoetingen tussen de leden. De evenementen organiseren wij in
eerste instantie voor onze leden, die zijn dan ook heel belangrijk voor ons. Het ledental is inmiddels
gestegen naar 2.192 leden (dec. 2020). Ondanks de tijdgeest dat men zich niet gemakkelijk meer
bindt aan verenigingen is het ledenaantal gestegen. Het vasthouden van de leden blijft een doel. Het
werven van nieuwe leden, maar ook het betrekken van andere geïnteresseerden, niet zijnde leden,
blijft voor Oud-Utrecht van belang. De verschillende evenementen zoals algemene lezingen en de
Nicolaas van de Monde-lezing, de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis en Politiek Café die door
de verschillende commissies en partners worden georganiseerd zijn toegankelijk voor zowel leden
als niet-leden. Leden hebben wel voorrang of korting. Uit enquêtes is gebleken dat er onder de
leden een behoefte bestaat aan ontmoeting en kennisuitwisseling. De komende jaren zullen we
ruimte voor ontmoeting in de bestaande activiteiten creëren, maar ook nieuwe activiteiten
organiseren zoals het verjaardagsfeest. Speciaal voor alle leden wil Oud-Utrecht vanaf 2022
jaarlijks haar verjaardagsfeest vieren rond 12 maart. Naast een ongedwongen samenzijn op een
bijzondere plek zal interactie centraal staan. Een andere mogelijke activiteit om ruimte te bieden
voor ontmoeting zou een markt kunnen zijn waarbij mensen kennis en ideeën zouden kunnen
uitwisselen. Om nieuwe leden meer te betrekken bij de vereniging worden zij eenmaal per jaar
uitgenodigd voor een ‘nieuwe-ledenborrel’, waarbij een vragenformulier wordt verspreid om
informatie te krijgen over wat deze nieuwe leden van Oud-Utrecht verwachten en wat zij zelf te
bieden hebben. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd om onze leden op de
hoogte te houden van de stand van zaken en om verantwoording af te leggen over het gevoerde
beleid in het afgelopen jaar. Omdat het bestuur het belangrijk vindt om op de hoogte te blijven van
de wensen en ideeën van alle leden, wordt eenmaal in de twee jaar een enquête gehouden.
Initiatieven van leden om samen met andere leden een activiteit te organiseren (‘zelf-organisatie’)
worden aangemoedigd.
D.
Het inspelen op bijzondere historische gebeurtenissen
Komende twee jaar vindt de herdenking van twee voor de stad Utrecht en voor O-U bijzondere
gebeurtenissen plaats. O-U speelt hierop in.
• 900 jaar stad. O-U participeert in verschillende projecten met betrekking tot 900 jaar stadsrechten
voor de stad Utrecht: een kinderboek van de Kiwanis, een scheurkalender en mogelijk nog enkele
projecten.
• Oud-Utrecht – 100 jaar. Met de viering van het lustrum willen we de vereniging een stimulans
geven in de zichtbaarheid en in de samenwerking met de partners. Er zijn drie centrale
programmaonderdelen. Dit zijn (1) een educatieproject voor het basisonderwijs als cadeau aan de
stad, (2) een communicatie-impuls en (3) een feest voor de leden én partners. Het educatieproject
als cadeau voor de stad willen we samen met erfgoedpartners vormgeven. De communicatie-impuls
willen we gebruiken om nieuw publiek te bereiken, om ook niet-leden te inspireren met verhalen
over geschiedenis en erfgoed. Het feest wordt een gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling.
Naast deze drie programmaonderdelen zullen er ook initiatieven vanuit de commissies, redacties en
leden zijn om het 100-jarig bestaan te vieren.
De voorbereidingen voor de vieringen zijn al gestart en doordat de resultaten van de
lustrumprojecten nog jaren zichtbaar zullen zijn vormt het 100-jarig bestaan het laatste maar
zeker niet het minste onderdeel van dit meerjarenbeleidsplan.

