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1. Inleiding  

De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. stelde in haar 

ledenvergadering van 2008 voor het eerst een driejarig beleidsplan vast. Het 

beleidsplan wordt vastgesteld door de ledenvergadering en is leidraad voor het 

bestuur gedurende de komende drie jaar. Daarmee wordt voorkomen dat niet alleen  

op korte termijn ‘ad hoc’ beslissingen genomen worden, maar dat op basis van een 

visie te werk te gaan. Na afloop van de beleidsperiode kreeg dit eerste beleidsplan 

om allerlei redenen geen vervolg. Voor de periode 2016-2019 is opnieuw een 

beleidsplan opgesteld.  

Vanwege de Corona jaren 2019-2021 is eerst nu herziening van het beleidsplan ter 

hand genomen. Het bestuur acht het zinvol om voor de periode 2022-2025 opnieuw 

te werken aan de hand van een beleidsplan. We willen als vereniging vooruitkijken en 

op hoofdlijnen uiteenzetten waar we naar toe willen. Zo creëren we meer samenhang 

in onze besluiten en kunnen we ook transparant motiveren waarom we bepaalde 

keuzes maken. Met de leden zal dit plan gedeeld worden en de ledenvergadering zal 

uiteindelijk het plan vaststellen. 

Vanzelfsprekend is een beleidsplan geen keurslijf. Het is een comfortabel kledingstuk, 

bedoeld om de vereniging de komende periode te besturen binnen een vooraf 

vastgesteld kader en ook de financiële grenzen in acht te nemen. Daarom zal er naast 

dit beleidsplan een financiële meerjarenraming worden opgesteld.  

Afwijkingen zijn te verwachten. Het bestuur zal eventuele aanpassingen 

verantwoorden en uitleggen en ingeval van belangrijke wijzigingen deze ter 

besluitvorming voorleggen aan de leden. Zo weet u als leden nog beter waar u aan 

toe bent. 

Het voorliggende plan is een ambitieus plan. Het bestuur is ervan overtuigd dat vele 

handen licht werk maken. De ervaring leert dat veel van onze leden bereid zijn met 

handen en hoofden een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van onze vereniging. 

 

1. Doelstellingen 

 

De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. is voornamelijk 

werkzaam in de gemeente Werkendam zoals deze bestond bij de oprichting in 

1991 

Volgens de statuten luiden de doelstellingen van onze vereniging:  

• het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor de historie 

van plaats en streek;  
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• het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie 

met betrekking tot bovengenoemd gebied waaronder begrepen 

familiegeschiedenis, gebouwen en streek; 

• het toegankelijk maken van aldus dan wel anderszins verkregen 

archiefbronnen; 

• het behoud en het beschermen tegen aantasting in de ruimste zin van de 

karakteristieke historisch gegroeide bebouwing alsmede van de 

landschappelijke waarde van bovengenoemd gebied en het daarmee 

verbonden landschappelijk schoon; 

• het aanleggen, beheren of laten beheren van collecties van oudheidkundige of 

volkskundige voorwerpen, voor zover niet strijdig met de overige 

doelstellingen.  

 

De vereniging beoogt haar doelstellingen te verwezenlijken door het organiseren van 

activiteiten zoals lezingen, filmavonden, exposities en evenementen. Verder wordt 

onderzoek uitgevoerd en gefaciliteerd en  worden uitgaven gepubliceerd en zijn de 

archieven toegankelijk voor onderzoek door derden. Ook wordt veel genealogisch 

onderzoek uitgevoerd al dan niet op verzoek van families. Betrokkenheid bij en actief 

participeren in het gemeentelijke monumentenbeleid is in de afgelopen decennia 

nadrukkelijk ingevuld en blijft een groot speerpunt voor de komende jaren.  

De vereniging beoogt actief te zijn voor alle generaties. Activiteiten worden gehouden 

of opgezet voor zowel de jeugd als volwassenen als de oudere generatie waar veel 

belangstelling bestaat voor de historie. 

Samenwerking met andere Werkendamse organisaties die actief zijn op het gebied 

van historie en cultuur wordt nadrukkelijk gezocht.  

Meer dan voorheen zal de vereniging voor haar activiteiten een beroep gaan doen op 

haar leden. 

Het alles overkoepelende doel is de belangstelling op te wekken en te behouden voor 

onze Werkendamse geschiedenis. Dat deze activiteiten ook nog eens erg gezellig en 

sociaal samenbindend zijn, is een bijkomstigheid die we niet mogen onderschatten! 

 

2. Historie van de vereniging 

De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a  is opgericht in 1991 en had 

een flitsende start. Al snel telde de vereniging meer dan 100 leden. Inmiddels telt de 

vereniging ruim 350 leden. Een ledental dat al jaren stabiel is. Geregeld ontvallen ons 

leden door overlijden, maar doordat ieder jaar weer nieuwe leden toetreden blijven 

wij een vereniging van betekenis.  Daaruit wordt ook geconcludeerd dat de 

belangstelling voor de historie van Werkendam naar wij menen mede door de 

activiteiten van de vereniging niet afneemt.  
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In 2000 kon ons huidige onderkomen, het Andries Visserhuis in gebruik worden 

genomen. Dat zorgde voor nieuw elan in de vereniging. Carel M.P. Couvée kan worden 

beschouwd als de grondlegger van het onderzoek naar en het bewaren van de historie 

van Werkendam. Andries Visser was de historische onderzoeker die de geschiedenis 

toegankelijk maakte voor een groot publiek. Nog steeds vormt ons 

verenigingsgebouw een belangrijke uitvalsbasis en een plek om op terug te vallen.  

De vereniging gaf gedurende meer dan 30 jaar een 30-tal publicaties uit en 

organiseerde tal van lezingen en andere activiteiten. Het gemeentelijke 

monumentenbeleid kwam mede tot stand dankzij de inzet vanuit de vereniging. De 

samenwerking in het Comité 70 en 75 Jaar Bevrijding Werkendam zette de vereniging 

stevig op de kaart en smaakt naar meer. Nu wordt samengewerkt in het organiseren 

van de activiteiten voor het feest van 80 jaar bevrijding in 2025. 

 

3. Activiteiten 

 

Lezingen 

• De vereniging organiseert doorgaans vier lezingen per jaar, inclusief de 

jaarlijkse ledenvergadering gecombineerd met een lezing. Suggesties voor 

onderwerpen kunnen komen vanuit de leden.  We stimuleren deze vorm van 

betrokkenheid. Verder kunnen onderwerpen worden bepaald door belangrijke 

(historische) momenten zoals bevrijdingsfeesten, herdenken van de 

watersnood 1953, x-jarig bestaan van een organisatie of gebouw etc .  

• Het bestuur staat open voor alternatieve invullingen. Activiteiten hoeven niet 

uitsluitend in de vorm van lezingen georganiseerd te worden. Ook historische 

wandelingen of excursies worden georganiseerd; 

• Vanwege het succes van de filmavonden, willen we de komende drie jaar 

jaarlijks tenminste een filmavond in november organiseren. Als er 

aantrekkelijke films zijn, kan het aantal filmavonden uitgebreid worden; 

• Lezingen met betrekking tot de maritieme geschiedenis van Werkendam en de 

Biesbosch  zijn voor de Werkendamse bevolking gezien haar geschiedenis zeer 

aantrekkelijk. De vereniging gaat zich inzetten om op dat gebied meer 

activiteiten te ontplooien. Hiervoor zal samenwerking worden gezocht met o.a. 

de Stichting Binnenvaart; 

 

Excursies 

• De vereniging zal geen jaarlijkse excursies meer organiseren. De animo voor 

een dagvullend programma is gering. Anno 2022 voorzien excursies blijkbaar 

niet meer in een behoefte. Excursies zijn ook verre van kostendekkend en 

waren in het verleden meestal niet direct gerelateerd aan de historie van 

Werkendam; 
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• Als alternatief wil de vereniging excursies in Werkendam en de Biesbosch 

organiseren. Ook zal worden bezien of excursies naar Werkendamse bedrijven 

mogelijk zijn. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de historie van het bedrijf. 

Vooralsnog zullen excursies eens per twee jaar worden georganiseerd. Na de 

eerste keren zullen we e.e.a. evalueren;  

• In 2022 is weer gestart met een fietstocht door ons mooie gebied. De 

belangstelling was goed, zo’n 30 deelnemers. Het bestuur heeft besloten hier 

een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken aan het einde van de zomer 

om het nieuwe seizoen te openen.   

 

Effe Lùstere 

• In 2016 heeft ons verenigingsmagazine "Effe Lùstere” een nieuwe 

vormgeving en een nieuwe drukker gekregen. Sinds die tijd wordt de 

opmaak verzorgd door een professionele vormgever. Op het nieuwe papier 

zullen de foto’s mooier weergegeven worden dan we tot nu toe gewend 

waren. Dit blad dat 3 keer per jaar verschijnt is het uithangbord van de 

vereniging zowel door de vormgeving als de inhoud. Voor de komende 

periode is het bestuur voornemens de kwaliteit op het huidige niveau te 

houden en als dat mogelijk is te verbeteren; 

• Met de eindredacteur zullen we de huidige werkwijze in een bescheiden 

‘instructie voor auteurs’ vastleggen; 

• Om continuïteit van de redactie te waarborgen moet de aandacht uitgaan 

naar het werven van redactieleden met voldoende kennis en capaciteit. De 

redactie is weliswaar inmiddels uitgebreid met een ervaren en bekwaam lid 

van onze vereniging, maar versterking om daardoor de werkdruk niet te 

hoog te laten worden is uiteraard altijd welkom. 

 

Publicaties 

• Het uitbrengen van publicaties is een veel tijd, financiën en inspanning 

vergende taak. De vereniging blijft streven naar het publiceren over de 

lokale historie. Voor grotere publicaties wordt gestreefd naar een uitgave 

per 2 jaren; 

• Vanzelfsprekend stimuleert de vereniging haar leden en wil daar ook aan 

bijdragen om historisch onderzoek te doen en daarvan verslag te doen in 

aansprekende publicaties; 

• Ook als bestuur hebben we al ideeën voor nieuwe publicaties (bijvoorbeeld 

beschrijving grafmonumenten begraafplaats het Laantje); 

• De vereniging wil ook fungeren als uitgever, waarbij een vergoeding 

afgesproken kan worden tussen auteur en de vereniging/uitgever. We 

hopen dat dit ook stimuleert om historisch onderzoek te doen; 

• Vanuit de vereniging wordt de komende beleidsperiode aan een of 

meerdere publicaties gewerkt rondom de pasfotocollectie van de 
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vereniging. De aangescherpte privacy wetgeving moet hierbij uiteraard in 

acht worden genomen; 

• Beschikbaar stellen van het bij de vereniging aanwezige historisch materiaal 

op Brabant Cloud zal zeer bevorderd worden. 

 

Bibliotheek 

 

• De vereniging beschikt over een omvangrijke bibliotheek gericht op 

voornamelijk de historie van Werkendam. Deze boeken worden aan leden 

uitgeleend en zijn beschikbaar voor historisch onderzoek; 

• Uitgangspunt is dat vanwege de beperkt beschikbare ruimte uitbreiding van de 

bibliotheek zich hoofdzakelijk zal beperken tot uitgaven die een directe relatie 

met de lokale historie hebben. 

 

Website 

• De website is naast “Effe Lùstere” het visitekaartje van de vereniging. 

Aankondigingen, uitnodigingen en informatie vanuit de vereniging hebben 

daar hun plaats. De website krijgt een grondige update en de actualiteit en 

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van ons historische materiaal zal 

sterk verbeterd worden;  

• Door te participeren in Brabant Cloud bereiken de onderzoeksresultaten en 

de publicaties een veel groter publiek dan voorheen.  Het bestuur gaat in 

de komende beleidsperiode hier veel aandacht aan geven. De eerste 

stappen zijn gezet zowel aan de organisatorische kant (website beheer) als 

aan de inhoudelijke kant (digitalisering van informatie); 

• In de komende jaren willen we ook meer berichten plaatsen over historische 

thema’s. Dat kan alleen als de commissie ‘Website’ versterking krijgt. Het 

bestuur zal zich daarvoor inzetten. 

 

Stamboomonderzoek 

• Het stamboomonderzoek zal worden geïntensiveerd; 

• Het is het voornemen de Genealogie dag waarbij een bepaalde familie in het 

daglicht wordt gesteld opnieuw jaarlijks te organiseren; 

• De pasfoto collectie van de vereniging zal verder worden gedigitaliseerd en via 

Brabant Cloud breed beschikbaar worden gesteld. Ook hier speelt de privacy 

wetgeving een rol; 

• In iedere uitgave van de Effe Lùstere en op de website zullen pasfoto’s worden 

opgenomen met de vraag “wie herkent de foto” om zo van meer foto’s de 

namen te achterhalen. 

▪  
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Overige activiteiten 

• De bestaande Geocache route zal meer onder de aandacht gebracht moeten 

worden; 

• Omdat veel ouderen in het verpleeghuis Goezate niet makkelijk de activiteiten 

kunnen bezoeken, willen we vanaf 2023 voor de bewoners van Goezate 

jaarlijks een activiteit organiseren. Na twee keer evalueren we om vast te stellen 

of het succesvol is; 

• Het bestuur organiseert de komende periode jaarlijks een nieuwjaarsreceptie 

voor alle leden; 

• Het bestuur zal zich inzetten voor meer bekendheid aan de beschikbare 

lezingen. Op de website zullen deze nadrukkelijker naar voren worden 

gebracht; 

• Het bestuur gaat onderzoeken of er belangstelling is voor een aparte 

werkgroep “Maritiem”. Daartoe zal overlegd worden met de organisaties in 

Werkendam die zich met de binnenvaart bezig houden en met de stichting 

Binnenvaart. 

 

Educatie 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom wil het bestuur inzetten op meer 

samenwerking met scholen langs de volgende wegen: 

• Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid van een (tijdelijke) commissie, 

bestaande uit leerkrachten van diverse plaatselijke scholen en leden van de 

vereniging. Gezamenlijk stellen we een lespakket samen. Het succes van de 

Lancaster-lesbrief laat zien dat historie leeft, ook bij kinderen. Te denken 

valt aan een lesbrief over de geschiedenis van Werkendam of Werkendam 

in oorlogstijd; 

• De bestaande Geocache kan worden ingezet op scholen. Op een  moderne 

manier wordt een speurtocht gevolgd die veel verteld over de historie van 

Werkendam; 

• Samenwerking met de Stichting Omzien en Gedenken die ook op dit gebied 

actief is word nadrukkelijk gezocht; 

• In samenwerking met het comité Werkendam bevrijd 80 jaar en de Stichting 

Omzien en Gedenken zal onderzocht worden of een historisch stripboek 

over de Werkendamse geschiedenis realiseerbaar is; 

• Onderzocht zal worden of het opzetten van een historische speurtocht door 

Werkendam voor schoolkinderen mogelijk is. 

 

Collecties 

▪ Omdat de ruimte in het Andries Visser-huis beperkt is, zullen we een 

grondige inventarisatie verrichten van huidige collectie en materialen 

afstoten die geen directe link hebben met de doelstelling van de vereniging; 
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▪ Omdat onze bewaarcondities niet optimaal zijn, zullen we afhoudend zijn 

in het archiveren van nieuwe collecties, zeker als zij minder waardevol zijn; 

▪ Het bestuur onderzoekt ook de mogelijkheid van het meer onderbrengen 

van collecties bij het Streekarchief; 

▪ Informatie die gedigitaliseerd bij andere instanties benaderbaar is, wordt 

slechts in uitzonderingsgevallen in het Andries Visserhuis gearchiveerd; 

▪ Het bestuur is voornemens uit de grote hoeveelheid krantenartikelen uit de 

jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw over 

streekonderwerpen een compilatie te maken en te scannen zodat deze op 

DVD of papier uitgegeven kunnen worden. 

 

Samenwerking en Contacten met andere organisaties en gemeente. 

 

Samen sta je sterk is ons motto. De vereniging zal mede door het zoeken van 

samenwerking meer van haar doelstellingen kunnen realiseren. Via overleg en 

vertegenwoordiging en participatie wordt het samen optrekken nadrukkelijk 

gezocht. Hiertoe ligt het volgende in ons voornemen. 

 

• Met de gemeente zal besproken worden om te komen tot een jaarlijks 

terugkerend overleg tussen de wethouder en de vereniging; 

• Via Erfgoed Altena wil de vereniging nauw betrokken zijn bij de vorming 

van nieuw erfgoedbeleid in de gemeente Altena. We zullen ons hierbij 

proactief opstellen. Een vertegenwoordiger van de vereniging zal daartoe 

worden aangewezen; 

• De gemeentelijke monumenten commissie van de voormalige gemeente 

Werkendam is opgeheven. Via een vertegenwoordiger namens de 

vereniging willen we betrokken zijn bij het monumentenbeleid van de 

gemeente Altena. Overleg daarover met de wethouder zal nog in 2022 

opgestart worden. Doel is meer betrokken te raken bij het behoud en 

beschermen van historisch gegroeide karakteristieke bebouwing; 

• De vereniging zal met de gemeente overleggen over de mogelijkheden om 

betrokken te geraken bij de commissie straatnaamgeving; 

• Het bestuur zal zich er voor  inzetten dat de Stichting Monumentenbehoud 

Werkendam en de Werken c.a. haar activiteiten verbreed tot het behoud en 

beschermen van historisch gegroeide karakteristieke bebouwing; 

• Het bestuur zal zich oriënteren in samenspraak met de gemeente Altena 

over de consequenties van de invoering van de Omgevingswet in 2023. 

Deze wet heeft immers als kern meer participatie en overleg met 

belanghebbenden; 

• De vereniging is betrokken bij de kwaliteitsatlas die de gemeente Altena is 

bezig samen te stellen. Deze kwaliteitsatlas richt zich op het inventariseren 

van landschappelijke en bouwkundige waardevolle locaties in de gemeente; 
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• De vereniging is betrokken bij het vormen van beleid voor de 

verduurzaming van begraafplaatsen en wil die betrokkenheid intensiveren. 

Onze aandacht zal zich in het bijzonder richten op de begraafplaatsen in 

de kern Werkendam aan het Laantje en de Borcharenweg en de 

begraafplaats bij het Sleeuwijks kerkje; 

• Het succes van het project ’70 Jaar Bevrijding Werkendam’ laat zien: samen 

staan we sterk. Daarom wil het bestuur vaker samenwerking zoeken met 

andere verenigingen, zowel cultuur-historische als ook andere lokale en 

regionale verenigingen. Inmiddels is de vereniging betrokken bij en 

participeert in het comité “Werkendam 80 jaar bevrijding” dat de 

bevrijdingsfeesten voor 2025 gaat organiseren; 

• Verder zal samenwerking worden gezocht met de Vereniging Vrienden van 

het Biesboschmuseum, de Vereniging het Nut, d’Ouwe Drijverschuit, de 

Jeugd van Vroeger en andere. Belangrijke aandachtsgebieden zullen zijn de 

binnenvaart, riet en griendcultuur, landbouw en aannemerij. Uiteraard 

zullen ook andere historisch van belang zijnde gebieden zoals de midden 

en kleinbedrijf aandacht krijgen. 

 

 

4. Organisatie en financiën 

 

Bestuur 

• Het bestuur bestaat uit zeven leden, waaronder een voorzitter, secretaris 

en penningmeester; 

• In de komende periode wordt in verband met het aflopen van de termijnen 

gezocht naar een secretaris en penningmeester. Uiteraard bij voorkeur uit 

de leden; 

• Op korte termijn zal de Raad van Toezicht worden aangevuld en mogelijk 

uitgebreid; 

• Het bestuur zal jaarlijks een ontmoeting met de verenigingscommissies 

organiseren in de vorm van een overleg en een gezellig samenzijn. Doel 

hiervan is van elkaar te weten waar we mee bezig zijn en eventuele 

knelpunten te bespreken en op te lossen; 

• Het bestuur zal de communicatie met de leden in de komende periode gaan 

versnellen door meer gebruik te maken van email waar mogelijk. Eerste 

stappen zijn gezet om van alle leden een email adres te verkrijgen. Dit zal 

in de komende jaren zo dicht mogelijk moeten groeien naar 100 % van de 

leden; 

• Mede daardoor ontstaan ook mogelijkheden leden meer direct te benaderen 

en meer actief te betrekken bij de verenigingsactiviteiten. 

 

Commissies 
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▪ De vereniging telt 7 commissies: 

o Onderzoek & Documentatie (met de subcommissies Archivering, 

Genealogie en Bibliotheek); 

o Beheer Andries Visserhuis; 

o Effe Lùstere; 

o PR & Website; 

o Tuinonderhoud; 

o Bezorging Effe Lùstere; 

o Gastvrouwen en gastheren. 

▪ Tijdelijke commissies bieden meerwaarde waardoor extra activiteiten opgepakt 

zouden kunnen worden. Het bestuur wil daar, samen met de leden en eventueel 

andere betrokkenen, de komende periode mee experimenteren; 

▪ Het bestuur is voornemens de activiteitencommissie zoals deze in het verleden 

heeft bestaan weer op te richten mits voldoende leden bereid zijn hieraan deel 

te nemen. Deze commissie is zeer gewenst gezien de bestaande werklast voor 

het bestuur.  

▪  

▪  

Accommodatie 

  

• Er zijn gevorderde plannen voor de aankoop van de naast het Andries 

Visserhuis gelegen garage. Doel daarvan is meer ruimte te krijgen voor 

ontvangst van leden, activiteiten zoals exposities en lezingen, en archivering. 

Ook zal de bereikbaarheid van het Andries Visserhuis daardoor voor minder 

validen sterk verbeterd worden; 

• De renovatie van de naast het Andries Visser huis gelegen garage zal de 

komende periode zowel qua werklast als financieel een belangrijke opgave 

worden voor de vereniging.  Getracht zal worden zoveel mogelijk de leden te 

betrekken bij de renovatie; 

• In samenwerking met het bestuur van Stichting Monumentenbehoud werkt het 

bestuur aan vermindering van de wateroverlast in het Andries Visserhuis; 

• De bewegwijzering naar het Andries Visserhuis zal in overleg met de gemeente 

sterk worden verbeterd; 

• Het bestuur zal aan de Hoogstraat een bord plaatsen waardoor winkelend 

publiek er op wordt gewezen dat het Andries Visserhuis op zaterdagmorgen 

open is voor een “bakske” en een “praotje” over de historie; 

• In samenwerking met de beheerder werken we aan een herinrichting van de 

archiefruimte. Een praktische inrichting levert extra ruimte op en een betere 

uitstraling richting de bezoekers; 

• De avondactiviteiten vinden in veel gevallen plaats in Van Lopik Partyservice en 

de Gereformeerde Kerk. Het bestuur overweegt ook nadrukkelijk andere 

locaties. Door de onderhanden mogelijke uitbreiding van het Andries 

Visserhuis kunnen in kleinere lezingen en exposities in eigen huis 

georganiseerd gaan worden. Dit resulteert ook in financiële besparingen. 

▪  
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PR en ledenwerving 

• De informatiefolder zal actief onder potentiële doelgroepen/leden 

verspreid worden;  

• Het ledenaantal van de vereniging blijft stabiel met circa 350 leden. In de 

komende jaren doorgroeien naar 400 blijft ons streven; 

• De vereniging zal deelnemen aan de jaarlijkse braderie en Biesboschdag. 

De activiteiten van de vereniging zullen daar onder de aandacht worden 

gebracht en dit zijn uitgelezen mogelijkheden voor ledenwerving; 

• Door gebruik te maken van oude maar zeker ook nieuwe media wil de 

vereniging een breder bereik creëren en bij meer mensen onder de 

aandacht komen; 

• Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om de vereniging een fris en 

eigentijds imago te geven o.a. door een presentatie te maken die bij 

verschillende gelegenheden gegeven kan worden om meer bekendheid te 

verkrijgen. 

 

Automatisering en internet 

• In de komende periode willen we een doorstart maken met de digitalisering 

van collecties en daarmee ook de toegankelijkheid van ons archief 

vergroten; 

• Een van de belangrijke doelen is meer informatie op Brabant Cloud 

opnemen en toegankelijk maken; 

• Het bestuur heeft het voornemen de website te actualiseren en een meer 

eigentijdse uitstraling te geven en tevens de toegankelijkheid en gebruik 

daarvan verbeteren, Verder zal een gezonde basis worden gelegd voor het 

stabiel en in de lucht houden van de website. Daartoe wordt een kleine 

werkgroep in het leven geroepen. De eerste stappen hierin zijn gezet; 

• De bekendheid van de website alsmede de daarop opgenomen informatie 

zal sterk verbeterd gaan worden; 

• De vereniging beschikt over enkele pc’s, schermen en een laptop. 

Daarnaast heeft het Andries Visserhuis beschikking over een 

internetverbinding. 

▪  

 

Financiën 

• De contributie voor het lidmaatschap wordt voorlopig niet verhoogd; de 

huidige contributie van € 30 wordt gezien als een bovengrens om te 

voorkomen dat we leden gaan verliezen; 

• Het lidmaatschap van de vereniging is gezinslidmaatschap. Bij stemming 

telt één stem (van degene die formeel als lid ingeschreven staat); 

• Het streven is een minimumreserve van € 10.000 te hebben; 
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• In de komende periode zal een plan worden opgesteld en uitgevoerd voor 

sponsoring van de vereniging door  lokale bedrijven;  

• Jaarlijks zal worden deelgenomen aan de Rabo Club Support actie; 

• Het adverteren in de Effe Lùstere wordt gestimuleerd waarbij lokale 

ondernemers bij voorkeur daarvan gebruik maken. Voorkomen moet 

worden dat meer dan 30 % van het magazine bestaat uit advertenties; 

• Het Andries Visserhuis wordt beheerd door de Stichting 

Monumentenbehoud Werkendam en de Werken c.a. De vereniging betaalt 

daarvoor een historisch bepaald huurbedrag. Met de stichting is een overleg 

gestart over de hoogte van de huur en een herijking van de onderlinge 

relatie. Ook de gemeente Altena kan hierin van betekenis zijn; 

• Activiteiten van de vereniging dan wel publicaties moeten in principe 

kostendekkend zijn. Dit zal nauwlettend gevolg worden; 

• Actief zal worden gezocht naar mogelijkheden voor subsidiering van 

activiteiten de kosten van beheer van het Andries Visserhuis waarbij ook 

regionaal en  landelijk werkende fondsen zullen worden benaderd; 

• We gaan met de gemeente Altena in overleg over structurele (financiële) 

ondersteuning; 

• De aankoop van de garage Slikstraat 15a en de renovatie daarvan zal door 

middel van diverse acties moeten worden gefinancierd. De 

ledenvergadering zal mede op basis van een financieel meerjarenplan over 

de aankoop kunnen besluiten; 

• De leden zullen middels renteloze obligatieleningen de gelegenheid krijgen 

financieel bij te dragen aan de investering in de garage Slikstraat 15a; 

• Eventuele andere financieringsbronnen kunnen slechts worden ingezet bij 

een positieve uitkomst van een grondige analyse van de toekomstige lasten 

voor de vereniging; 

• Het bestuur zal een sluitende meerjarenbegroting voor de komende 4 jaren 

opstellen en deze jaarlijks evalueren en zo nodig bijstellen; 

• Bij de belastingdienst zal de ANBI status worden aangevraagd zodat giften 

aan de vereniging fiscaal aftrekbaar worden; 

• De lopende verzekeringen zullen in overleg met de Stichting 

Monumentenbehoud worden geanalyseerd en zo nodig aangepast. 
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5. Uitvoeringsplan 

 

2022 

Aankoop garage Slikstraat 15a 

Aanbrengen isolatie dak en buitendeur 

Archiefruimte reorganiseren 

Opstellen financieel meerjarenplan 

Deelname Biesboschdag 

Start overleg gemeente Altena begraafplaatsen 

Organiseren regulier (jaarlijks) overleg gemeente Altena 

Extra sponsoring m.b.t. Effe Lùstere 

ANBI status realiseren 

Start overleg met de Stichting Monumentenbehoud over de onderlinge 

(financiële) relatie 

 

2023 

Activiteit/samenwerking scholen 

Deelname aan gemeentelijke monumentencommissie 

Organisatie Biesbosch-excursie 

Activiteit in Goezate organiseren 

Deelname braderie en Biesboschdag 

Ledenwerfcampagne 

Verdere digitalisering en publicatie pasfoto’s (Brabant cloud) 

Organisatie fietstocht met bbq 

Start Lesbrief scholen Historie Werkendam 

Start historische speurtocht Werkendam voor kinderen 

Renovatie garage Slikstraat 15a 

Jaarlijks overleg met wethouder gemeente Altena 

Start publicatie beschrijving grafmonumenten begraafplaats Laantje ism 

gemeente Altena 

Deelname commissie straatnaamgeving realiseren 
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Opstarten publicatie 200 jaar begraafplaats 

Opstarten publicatie 100 jaar voetbalvereniging Kozakken Boys 

Genealogische dag organiseren 

 

2024 

Deelname braderie en Biesboschdag 

Start Lesbrief scholen ivm 80 jaar bevrijding 2025 

Samenwerking met Stichting Omzien en Gedenken en 4 mei comité 

Jaarlijks overleg met wethouder gemeente Altena 

In samenwerking met St Omzien en Gedenken, Historische Vereniging, Comité 

80 jaar Bevrijd uitbrengen boekje over WO II in de Biesbosch 

Voorbereiding Lustrumfeest vereniging 2026 

Organisatie fietstocht met bbq 

Activiteit in Goezate organiseren 

   

 

2025 

Deelname braderie en Biesboschdag 

Uitgifte Lesbrief ivm 80 jaar bevrijding 

Jaarlijks overleg met wethouder gemeente Altena 

Voorbereiding Lustrumfeest vereniging 2026 

Organisatie fietstocht met bbq 

Activiteit in Goezate organiseren 

 


