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WAAROM BESTAAT ONZE VERENIGING:

• ONZE MISSIE

• ONZE VISIE

• ONZE WAARDEN



ONZE MISSIE

De vereniging Oud Hoorn stimuleert het behoud, de ontwikkeling en het verbreiden 

van het historisch en monumentaal erfgoed binnen de gemeente Hoorn, zowel 

materieel als immaterieel.

Waarom bestaat Oud Hoorn?



ONZE VISIE

De vereniging Oud Hoorn is een rentmeester, een chroniqueur en een 

ambassadeur 

Wat wil Oud Hoorn?



ONZE VISIE

De rentmeester 

• Beschermer van het monumentale bezit;

• Beschermer van de schoonheid van de stad;

• Het beschermen van het behoud van de historische en monumentale kwaliteiten 

van de stad.

Wat wil Oud Hoorn?



ONZE VISIE

De chroniqueur

• Het bewaren van de verhalen van en over de stad;

• Het delen en uitdragen van deze verhalen.

Wat wil Oud Hoorn?



ONZE VISIE

De ambassadeur

• Wij stimuleren de passie voor de geschiedenis van de stad;

• Wij geven een stem aan de betrokkenheid van veel inwoners van Hoorn over 

verleden, heden en toekomst;

• Wij nemen actief deel aan het bestuurlijk debat over onderwerpen, die raken aan 

het behoud en de versterking van de monumentale en historische waarden van 

Hoorn;

• Wij volgen kritisch de ontwikkelingen in de stad en geven wij, gevraagd en 

omgevraagd advies.

Wat wil Oud Hoorn?



ONZE WAARDEN

Wij geloven in transparantie, deskundigheid en zelfbewustheid.

Waar gelooft Oud Hoorn in?



ONZE WAARDEN

Transparantie

• Wij staan open voor ideeën, meningen en opvattingen;

• Wij maken duidelijk waar wij voor staan;

• Wij maken duidelijk welke keuzes we maken;

• Wij zijn gastvrij en toegankelijk.

Waar gelooft Oud Hoorn in?



ONZE WAARDEN

Deskundig

• Wij gaan nooit over één nacht ijs en onderbouwen onze opvattingen en 

meningen met de kennis die wij continu verzamelen en op peil houden;

• Wij delen kennis met anderen;

• Wij zijn een betrouwbare partner.

Waar gelooft Oud Hoorn in?



ONZE WAARDEN

Zelfbewust

• Wij weten waar we voor staan, kritisch en onafhankelijk in ons oordeel en altijd 

met een open vizier.

Waar gelooft Oud Hoorn in?



ONZE ACTIVITEITEN

Voor wie doen we het:

1. Onze leden

2. De inwoners van Hoorn en de regio.

Activiteiten. die horen bij de missie en visie.



ONZE ACTIVITEITEN

Onze leden

• Het kwartaalblad;

• De nieuwsbrief;

• De website;

• De bouwkunstcursus;

• De jaarlijkse ledenexcursie;

• Ons clubhuis, ontmoetingsplek en werkplek.

Activiteiten. die horen bij de missie en visie.



ONZE ACTIVITEITEN

Inwoners van Hoorn en de regio

Wij willen zowel oud als jong bereiken met onze activiteiten

• De website;

• Wervingsactiviteiten;

• Stadswandelingen;

• Lezingen;

• Educatieprogramma’s voor jeugd en jongeren;

• Onze fysieke en digitale bibliotheek;

• Ons clubhuis, ontmoetingsplek en werkplek;

• De jaarlijkse monumentenprijs.

Activiteiten. die horen bij de missie en visie.



ONZE ACTIVITEITEN

Onze rol als ambassadeur

Samenwerking met het gemeentebestuur:

• Deelname aan de commissie voor monumenten en welstand;

• Gevraagd en ongevraagd advies;

• Het jaarlijks overleg met de wethouder;

• De gemeentelijke straatnamencommissie.

Activiteiten. die horen bij de missie en visie.



ONZE ACTIVITEITEN

Onze rol als ambassadeur

Samenwerking met culturele instellingen:

• Publicatie stichting Bas Baltus;

• De maquette van Hoorn, 1650;

• Collega verenigingen uit Blokker en Zwaag;

• Lokale culturele instellingen;

• Regionale en provinciale instellingen;

• Stichting Kerkmeijer- de Regt;

• Stichting Stadsherstel Hoorn.

Activiteiten. die horen bij de missie en visie.



DE ORGANISATIE

De structuur van de vereniging

Oud Hoorn is een vereniging.

• We blijven een vrijwilligersorganisatie;

• We bestaan uit een bestuur en werkgroepen;

• We nemen deel aan commissies en overleggen.

Hoe is de vereniging opgebouwd



FINANCIEEL BELEID

Zelfstandig op basis van goed rentmeesterschap

• Het beheren van de financiële ruimte (op korte en lange termijn);

• Het borgen van de (financiële) continuïteit op lange termijn;

• Het managen van risico’s;

• Kostenbeheersing.

We streven naar een duurzaam financieel beleid



ONZE HUISVESTING

Onze huidige huisvesting is toe aan verbetering of vervanging.

Wat zijn onze wensen:

• Een herkenbaar gebouw in de binnenstad;

• Publiek toegankelijk;

• Het hart van de vereniging, een plek voor de vrijwilligers en de leden;

• Het tonen van onze gastvrijheid.



HOE NU VERDER

Samen met onze vrijwilligers vorm geven aan deze visie.

• Het kantelen van de organisatie;

• Waar mogelijk meer digitaliseren;

• Verbetering of vernieuwing van onze huisvestiging;

• Activiteiten ontwikkelen, die interessant zijn voor onze leden en inwoners van 

Hoorn en de regio.

We blijven onveranderd geloven in onze missie:

De vereniging Oud Hoorn stimuleert het behoud, de ontwikkeling en het verbreiden

van historisch en monumentaal erfgoed binnen de gemeente Hoorn, zowel

materieel als immaterieel.



Vragen


