Beleidsplan Rolder Historisch gezelschap 2020-2023

Waar staan we voor?

Onze missie: Vertel met plezier het verhaal van Rolde
Primair wil het Gezelschap vanuit haar doelstellingen informatie delen over de geschiedenis van de
oude gemeente Rolde. Dat doet zij via diverse kanalen. Secundair wil het vrijwilligers een leuke en
actieve besteding van hun vrije tijd aanbieden. Maar evenzo belangrijk is het streven om het
Gezelschap op de kaart te zetten wat nieuwe leden en wellicht nieuwe sponsoren oplevert.

Onze doelgroepen
-

Vrijwilligers (inhoud, boeien), behoud ca. 40 vrijwilligers)
leden van het Gezelschap (inhoud, binden), behoud ca. 600 leden
Potentiële leden (inhoud, binnenhalen), zie boven
Belangstellenden (inhoud), alle bewoners

Onze middelen
-

Publiceren van historische verhalen en foto’s en via een blad (de Kloetschup)
Vastleggen van publicaties en media (archivering)
Organiseren van lezingen (ook samen met de CVR)
(mede) Organiseren van activiteiten (wandelingen etc)
Nieuwsbrief
Website rhg-rolde: met verhalen en beelden (en praktische info)
Zichtbare aanwezigheid met stand bij evenementen
Exposities over historie

Waar staan we nu?

Analyse van sterktes en zwaktes
-

Sterk: grote vereniging en redelijke veel (trouwe) vrijwilligers
Sterk: goed netwerk in Rolde e.o.
Sterk: organiserend vermogen (exposities)
Sterk: positief in de pers
Sterk: financiële positie, lage contributie
Sterk: kwalitatief hoge standaard artikelen Kloetschup
Zwak: weinig aanwas van leden (krimp)
Zwak: te veel beroep op zelfde mensen bij (grote) exposities
Zwak: vernieuwend vermogen (Kloetschup, Website)

Analyse van kansen en bedreigingen
-

Kans: meer belangstelling voor lokaal
Kans: nieuwe generaties dienen zich aan
Kans: nieuwe (centrale) huisvesting in MFC De Boerhoorn
Bedreiging: oplopende kosten
Bedreiging: vergrijzing (op langere termijn)
Bedreiging: minder leesvaardigheid, korte aandachtspanne (artikelen)

Wat zijn onze beleidsprioriteiten?

In de komende vier jaar wil de vereniging vooral inzetten op vernieuwingen in haar communicatie
door modernisering van de website, de Kloetschup en de andere communicatiemiddelen. En meer
inzet op eenmalige (projectmatige) activiteiten. De nieuwe huisvesting en het jubileumjaar benutten
we om met meer mensen in contact te komen (potentiele leden)

Wat moet de vereniging uitstralen?
-

Degelijkheid (huisstijl passend bij een Gezelschap)
Vlot geschreven publicaties (aanboren van nieuwe leden in jongere doelgroepen), hoe?
Mix (per doelgroep afgestemd), echter degelijkheid is leidend!

Onze beleidsprioriteiten
-

Stabiele omvang vereniging en inbreng van sposorinkomsten
2 activiteiten per jaar voor vrijwilligers (feestavond en excursie)
(mede) organiseren van (ook op niet-leden gerichte) activiteiten
Naast de gebruikelijke werkgroepen meer projectmatige aanpakken, zoals werkgroep
begraafplaatsen, bewonersgeschiedenis
Actievere benutting van sociale media (als facebook)
Meer inzetten op recentere geschiedenis (herkenbaar voor huidige generaties)

Geldpositie is en blijft gezond
De omzet van de vereniging is ongeveer 12k, het vermogen 32k.

Samenstelling van de organisatie
Onder het bestuur van de RHG functioneren de volgende vaste commissies:
-

ABC: historische informatie
Media: historische beelden

Verder is er een onafhankelijke redactie voor de Kloetschup

Onze projecten
In de komende jaren functioneren diverse projectmatige commissies (niet limitatief)
-

Begraafplaatsen (renovatie)
Bewonersgeschiedenis
Stratenboek (2019-2020)
Jubileumcommissie (2020)
Vernieuwing Website (2020)
Huisvesting (2018-2021)

Onze voorlopige kalender
2020
-

Activiteiten rond 75 jaar bevrijding (lezingen en exposities)*
Jubileumactiviteiten (opvoering open lucht toneelstuk)*
Publicatie Stratenboek oude gemeente Rolde
Fietsroute Rolde (i.c.m. Stratenboek)
Renovatie begraafplaats Rolde
Nieuwe Website

* in verband met de COVID-19 maatregelen in 2020 waarschijnlijk naar 2021

2021
-

Verhuizing RHG met openingsexpositie
2 lezingen
Nieuwe huisstijl Kloetschup (format en kleur)
Fietsroute met happen en trappen (herhaling van 2020)

2022
-

Twee lezingen
Expositie bakkers in Rolde

