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Beleidsplan Cultuur Historische Vereniging Scoronlo 
2018-2022 
 

 
VOORWOORD 
 
 
In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van 
Cultuur Historische Vereniging Scoronlo. Ook informeren wij u over onze 
plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven voor alle 
betrokkenen van de vereniging en in het bijzonder voor onze (potentiële) 
donateurs/sponsoren. Tegelijk biedt Cultuur Historische Vereniging Scoronlo 
een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren (2018– 2022) verder 
vorm zal geven. Sinds de oprichting van Cultuur Historische Vereniging 
Scoronlo zijn we in beweging en ontwikkelen we ons. Dit heeft tot nieuwe 
inzichten geleid. Die inzichten hebben we verwerkt in ons beleidsplan. De 
komende jaren willen we Cultuur Historische Vereniging Scoronlo verder laten 
groeien. Deze ambitie vraagt veel van alle donateurs/sponsoren en het 
bestuur van Cultuur Historische Vereniging Scoronlo.  
 
Schoorl, oktober 2018   
 
Cultuur Historische Vereniging Scoronlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heereweg 239  1873 GA Groet                   info@scoronlo.nl                                                   www.scoronlo.nl 
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1 INLEIDING 
 
Onze Vereniging is opgericht op 28 juli 1988 met als doel belangstelling opwekken 
voor de geschiedenis en cultuur van Schoorl en de bestudering daarvan te 
bevorderen. 

 
 
2. DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING 
 
2.1. Missie en doel 
 
Cultuur Historische Vereniging Scoronlo of kortweg CHVS, is ontstaan in 1988 
en is gevestigd in Schoorl. De vereniging is hoofdzakelijk werkzaam in Schoorl 
en streeft de volgende doelen na: 
- belangstelling te wekken voor de geschiedenis en cultuur van Schoorl en de 
bestudering daarvan te bevorderen. 
- de verspreiding van de verkregen kennis onder hierboven genoemde 
onderwerpen. 
- het opsporen, verwerven, tentoonstellen en voor de gemeente Bergen 
behouden van voorwerpen en geschriften, welke van historische en/of 
cultureel belang zijn voor Schoorl. 
- het behouden van historische bouwwerken, cultuurhistorisch landschap en 
archeologische landschapselementen in Schoorl 
- het verrichten van al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. 
Zij tracht dit te bereiken door 

- Het organiseren van bijeenkomsten en excursies 
- Het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten voor het verrichten 

van onderzoek 
- Het verlenen van steun aan onderzoekers 
- Het uitgeven van een periodiek of jaarboek en van andere publicaties 
- Het bevorderen van de instandhouding van cultuurhistorische 

monumenten en/of collectes in Schoorl 
- Het bevorderen van de instandhouding van historische bouwwerken, 

cultuurhistorisch landschap en archeologische landschapselementen in 
Schoorl 
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-  
- Het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig 

gebied van cultuur en historie en 
- Voorts met alle rechtmatige handelingen die het realiseren van het doel 

dienstig kunnen zijn 
 
2.2. Aanpak 
 
De aanpak van Cultuur Historische Vereniging Scoronlo wordt steeds getoetst 
aan de volgende voorwaarden: 
- Concreet en praktisch; 
- Directe, maar duurzame resultaten; 
- Lage overheadkosten; 
- Samenwerking met lokale bevolking of partijen; 
 
 
3. ORGANISATIE 
 
3.1. Het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de 
interne- en externe communicatie. De vereniging heeft een bestuur dat 
bestaat uit zes bestuursleden; een voorzitter, secretaris, penningmeester, en 
drie bestuursleden met algemene bestuurstaken. De bestuursleden krijgen 
voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd 
door het bestuur voor onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn benoemd:  
- Ela Hulshoff, voorzitter 
- Arian de Rijk, secretaris 
- Rien van Regteren, penningmeester 
- Henk Snip, lid 
- Pim Weeda, lid 
- Martien Mol, lid 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks 
bestuur. Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van 
zaken met betrekking tot het functioneren van de vereniging en zorgt voor de 
uitvoering van bestuursbesluiten. De overige taken worden verdeeld over de 
drie bestuursleden. 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 

5 
 

Scoronlo 
Cultuurhistorische Vereniging 

 
3.2. Gedragscode 
 
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. 
Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen 
en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden 
maken voor vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van de vereniging.  
 
 
 
3.3. Vergadercyclus 
 
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en verder zo vaak als 
minimaal twee bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering 
dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. 
Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 
 
 
3.4. Vrijwilligers 
 
Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen kan Cultuur Historische 
Vereniging Scoronlo zich laten ondersteunen en adviseren door een aantal 
(vaste) vrijwilligers en (professionele) adviseurs op het gebied van: 
- financieel beleid door een accountant; 
- communicatie (o.a. website); 
- werving sponsors en donateurs; 
- uitvoering van projecten. 
 
 
3.5. Financieel jaarverslag 
 
Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het 
door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het financieel jaarverslag 
wordt door de penningmeester opgemaakt en zal jaarlijks vóór 1 juni 
verschijnen. 
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3.6. Lokale organisatie 
 
Cultuur Historische Vereniging Scoronlo werkt in Schoorl samen met lokale 
medewerkers die desgewenst ook eigen medewerkers kunnen inzetten.  
 
 
4. COMMUNICATIE 
 
4.1. Inleiding 
 
Cultuur Historische Vereniging Scoronlo hecht er veel waarde aan om met 
lage kosten donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en 
heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar 
werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt. 
 
 
4.2. Website  
 
De moderne, informatieve website www.scoronlo.nl is een belangrijk 
communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op de 
website is informatie te vinden over vereniging. Het is mogelijk om online 
donateur te worden. De website wordt voortdurend verbeterd en 
geactualiseerd. 
 
 
4.3. Nieuwsbrief 
 
Minimaal tweemaal per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle 
belangstellenden verstuurd wordt en tevens op de website geplaatst wordt. 
 
 
4.4. Informatiemateriaal 
 
Cultuur Historische Vereniging Scoronlo wil minimaal investeren in 
overheadkosten. Dat betekent dat er in principe geen of incidenteel fysiek 
foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels 
digitaal. Voor bepaalde projecten of activiteiten wordt er gericht materiaal 
ontwikkeld, waarvoor altijd een sponsor gezocht wordt. 
 



 

  

 

 
 
 

7 
 

Scoronlo 
Cultuurhistorische Vereniging 

 
5. FINANCIËN 
 
5.1. Wijze van gelden werven 
De activiteiten van Cultuur Historische Vereniging Scoronlo worden 
vooralsnog volledig gefinancierd door giften, sponsoring, contributie; 
nalatenschappen en donaties. Cultuur Historische Vereniging Scoronlo werkt 
met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag 
storten. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes 
helpen is het argument om donateurs te werven. 
 
 
6. TOEKOMST 
 
Cultuur Historische Vereniging Scoronlo is overtuigd van de eenvoud en de 
waarde van kleine stappen op het grote geheel. Niettemin heeft de vereniging 
ambitie; deze is vertaald naar concrete doelstellingen voor de komende vijf 
jaar.  
Het oprichten van een erkende vereniging biedt mogelijkheden voor een 
verdere professionaliseringsslag. Hiermee liggen kansen voor 
subsidiemogelijkheden en algemene uitbreiding van de lokale activiteiten.  
      
 
Particulieren. De boodschap ligt besloten in de naam van de vereniging. De 
binding met de donateurs is van groot belang. (doel: continuïteit in de 
geldstroom). 
 
Bedrijven. Inspelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is geen 
trend, maar de nieuwe vorm van ondernemen. Cultuur Historische Vereniging 
Scoronlo wil langdurige relaties opbouwen en onderhouden met bedrijven en 
maakt hierbij gebruik van haar netwerk.  
 


