
Toekomstvisie



I.  Introductie

We leven in een snel veranderende wereld met nieu-
we kansen en uitdagingen. Onze vereniging is zichtbaar 
en bereikbaar via “moderne” media, maar wij willen 
ook fysiek op een mooie plek in de stad zichtbaar zijn. 

In 2017 hebben we gekeken naar een ander pand in de 
stad. Tijdens deze zoektocht hebben we met de leden 
afgesproken om een nieuwe visie op de toekomst te 
ontwikkelen als basis voor de keuze van de gewenste 
verhuizing. 
Met een groep enthousiaste en betrokken leden zijn 
wij aan de slag gegaan om een toekomstvisie op te 
stellen voor onze verenging. We zijn in een brainstorm-
sessie begonnen bij de basis van onze vereniging:
• Waarom bestaat de Vereniging Oud Hoorn: 
 onze missie;
• Wie willen we als Vereniging Oud Hoorn zijn: 
 onze visie;
• Waar gelooft de vereniging Oud Hoorn in: 
 onze waarden.

Aan de hand van deze vragen hebben we al onze 
activiteiten tegen het licht gehouden. Welke activiteiten 
passen binnen onze missie en visie en voor wie onder-
nemen we deze activiteiten?  Daarbij onderscheiden 
wij drie verschillende groepen: onze leden, de inwoners 
van onze stad, in de regio en daarbuiten en de culturele 
instellingen waarmee wij samenwerken.

Het levert een hele lijst van activiteiten op die we als 
organisatie nu en in de toekomst blijven ondernemen. 
Wij zijn en blijven een vrijwilligersorganisatie. Wij 
hechten veel waarde aan de kennis en kunde van onze 
vrijwilligers, die wij meer willen benutten door de or-
ganisatie zo te veranderen dat kennis en ideeën meer 
van onderaf komen. Daarbij rekenen we op de steun 
en instemming van de leden om onze toekomstvisie de 
komende jaren te kunnen realiseren. 

II.  Missie 
(waarom bestaat Oud Hoorn?)

III.  Visie 
(wat wil Oud Hoorn zijn?)

De Vereniging Oud Hoorn is een rentmees-
ter, een chroniqueur en een ambassadeur.
Als rentmeester treden wij op als bescherm-
heer van het monumentale bezit en de schoon-
heid van de stad. Als rentmeester bevorderen 
wij het behoud van de historische en monumen-
tale kwaliteiten van de stad.

Oud Hoorn als rentmeester: 
onze panden
Onze rol als rentmeester komt duidelijk naar 
voren in het behoud en beheer van een 
vijftal rijksmonumenten. 
“De vereniging heeft de panden onderge-
bracht in een stichting: stichting Monumenten 
Oud Hoorn. In de statuten van de stichting 
is bepaald dat het kopen en verkopen van 
panden en het aangaan van leningen goed-
keuring behoeven van de ledenvergadering 
van de vereniging. Hoewel de ledenverga-
dering van de vereniging voor het overige 
formeel juridisch geen zeggenschap heeft 
over de stichting handhaven wij onverkort 
de in het verleden ontwikkelde gedragslijn 
om belangrijke besluiten van de stichting ter 
goedkeuring voor te leggen aan de leden.”

Als chroniqueur bewaren wij de verhalen van en over 
de stad en dragen deze uit.
Als ambassadeur 
• stimuleren wij de passie voor de geschiedenis en 

ontwikkeling van de stad.
• geven wij een stem aan de betrokkenheid van veel 

inwoners van Hoorn over verleden, heden en toe-
komst

• nemen wij actief deel aan het bestuurlijke debat over 
onderwerpen, die raken aan het behoud en de ver-
sterking van de monumentale en historische waarden 
van Hoorn.

• volgen wij kritisch de ontwikkelingen in de stad en 
geven wij – gevraagd en ongevraagd – advies.

IV.  Waarden 
(Waar gelooft Oud Hoorn in?)
• Transparant:

open voor ideeën, meningen en opvattingen en wij 
maken duidelijk waar wij voor staan en welke keuzes 
wij maken. Wij zijn gastvrij en toegankelijk.

• Deskundig: 
niet over een nacht ijs’, wij onderbouwen onze op-
vattingen en meningen met de kennis die wij continu 
verzamelen en op peil houden en die wij met ande-
ren delen. Wij stellen ons op als een betrouwbare 
partner.

• Zelfbewust:
weten waar wij voor staan, kritische opstelling en 
onafhankelijk in ons oordeel.

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.



IV.  Activiteiten, die horen bij de 
missie en visie

We hebben onze activiteiten benoemd met als vraag: 
voor wie ondernemen wij deze activiteiten en dragen 
deze zo bij aan het realiseren van onze visie? 

In de eerste plaats beschouwen wij onze leden als een 
belangrijke doelgroep. Zonder een stevig ledenbestand 
kan de Vereniging niet functioneren. Activiteiten die wij 
voor de leden organiseren, zijn de volgende:

• Uitgave van Het Kwartaalblad: naast een belang-
rijke bron van informatie is het Kwartaalblad een 
representatief uithangbord naar onze leden. Al 35 jaar 
geven wij het blad uit; rijk geïllustreerd met artikelen 
over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen, 
die passen bij onze visie. Vier maal per jaar verschijnt 
het blad met een omvang van ca. 50 pagina’s per 
editie.

• Om onze leden actief op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen, activiteiten en evenementen verstu-
ren wij periodiek een digitale nieuwsbrief naar de 
leden. 

• Op de website staat verenigingsnieuws en informa-
tie over allerlei thema’s.

• Om leden meer verdieping te bieden in hun kennis 
over de stad en het monumentale bezit organiseren 
wij de bouwkunstcursus. Naast de theoretische 
kennis laten wij de cursisten in de praktijk zien hoe 
de stad zich heeft ontwikkeld.

• En de jaarlijkse excursie stelt leden in de gelegen-
heid om gezamenlijk kennis te maken met andere 
monumentale steden/locaties in Nederland.

De tweede belangrijke doelgroep wordt zonder 
twijfel gevormd door de inwoners van Hoorn 
en de regio. Wij willen de inwoners – jong en 
oud – bereiken met de volgende activiteiten:

• De uitgebreide website van de vereniging 
biedt een belangrijk digitaal middel voor de 
communicatie met de inwoners. Daarbij ge-
bruiken wij ook andere media zoals facebook 
om informatie uit te wisselen en te discussi-
eren over relevante zaken. Nieuwe digitale 
middelen zoals apps, zijn van belang om vooral 
jongeren en de groep 30-ers en 40-ers onder 
onze inwoners te bereiken.

• Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. 
Daarom organiseren wij met enige regelmaat 
wervingsactiviteiten via traditionele en 
digitale media en via een persoonlijke benade-
ring. Als voorbeeld de succesvolle werving van 
nieuwe leden bij het 100-jarig bestaan van de 
Vereniging in 2017.

• Onder leiding van ervaren en door de vereni-
ging opgeleide gidsen organiseren wij jaarlijks 
in het zomerseizoen zes à acht stadswande-
lingen om de interesse voor en betrokken-
heid bij de stad van onze inwoners te vergro-
ten. De wandelingen zijn vrij toegankelijk.

• In het winterseizoen zijn er lezingen zowel 
voor leden als niet-leden.

• Speciaal voor jeugd en jongeren organiseren 
wij activiteiten die aansluiten bij hun bele-
vingswereld en die hun belangstelling voor de 
geschiedenis van hun stad vergroten. 

• De vereniging verzamelt op diverse manieren 
de verhalen over de ontwikkeling van de stad 
en de inwoners in meest brede zin, in de vorm 
van knipsels, brochures, nota’s, boeken en 
foto’s (ca. 20.000) en maakt deze toegankelijk 
via een fysieke en digitale bibliotheek.

• De vereniging heeft sinds eind jaren negentig 
van de vorige eeuw de beschikking over een 
ontmoetingsplek en werkplek voor onze 

leden en vrijwilligers, het Oost-Indisch Pakhuis aan 
Onder de Boompjes. 

• Jaarlijks reiken wij de Monumentenprijs uit aan een 
persoon of organisatie, die een positieve bijdrage 
heeft geleverd aan het behoud van het historisch 
karakter van de stad, vaak door restauratie van een 
pand of een complex. Met deze prijs dragen wij bij 
aan de bewustwording van het bijzondere karakter 
van de stad. Een enkele maal laat de Vereniging op 
historische plaatsen een gedenksteen aanbrengen 
om de herinnering aan de plaats, gebeurtenis of de 
persoon levend te houden.

Op verschillende manieren vervullen wij onze rol als 
ambassadeur richting het gemeentebestuur van Hoorn. 
Wij beschouwen de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders als een belangrijke part-
ner voor de instandhouding en dynamische ontwikke-
ling van de monumentale kwaliteiten van de stad. Wij 
doen dit door:

• Deelname aan de gemeentelijke commissie voor 
monumenten en welstand. De vereniging heeft 
qualitate qua een zetel in deze commissie. Via ons 
lid in deze commissie oefenen wij invloed uit op de 
advisering over monumenten en projecten.

• Bij de voorbereiding en uitvoering van relevant ge-
meentelijk beleid en bij projecten leveren wij op con-
structieve wijze gevraagd en ongevraagd advies. 
Daartoe nemen wij deel van inspraak- en klankbord-
groepen en geven advies over bestemmingsplannen, 
nota’s en verordeningen. 

• Jaarlijks vindt overleg plaats met de verantwoorde-
lijk wethouder, periodiek met de verantwoordelijke 
ambtenaren en bij specifieke onderwerpen met de 
verschillende politieke partijen in de gemeenteraad.

• Indien nodig maken wij in het besluitvormingstraject 
gebruik van wettelijke mogelijkheden als een besluit 
nadelig is en in strijd wordt geacht met onze visie.

• Via onze inbreng in de gemeentelijke straatnaam-
commissie bevorderen wij de aandacht voor histori-
sche gebeurtenissen en personen.

Samenwerking met culturele instellingen waar-
mee de vereniging gezamenlijk activiteiten 
uitvoert:

• De Publicatie Stichting Bas Baltus waarin 
de gemeente Hoorn, Stichting Stadsherstel en 
de Vereniging participeren, brengt publicaties 
uit over monumentale panden, over histori-
sche figuren en over de historie van de stad.

• Samen met het Westfries Museum verzorgen 
wij de presentatie van de maquette Hoorn 
1650, die de Vereniging in 2013 in bruikleen 
heeft overgedragen.

• Met onze collega verenigingen in Zwaag 
en Blokker wisselen wij kennis uit en werken 
samen, indien daartoe aanleiding is.

• De vereniging werkt samen met diverse 
lokale culturele instellingen, zoals de biblio-
theek, het Westfries Museum, het Westfries 
Archief en het Comité Open Monumen-
tendag om historische thema’s over de stad 
toegankelijk te maken voor inwoners, be-
zoekers en toeristen. Dat gebeurt veelal op 
projectbasis.

• Op projectbasis werken we samen met regi-
onale en provinciale instellingen en zijn wij 
een gesprekspartner en belangenbehartiger.

• Op voordracht van de vereniging is een verte-
genwoordiger namens de vereniging lid van de 
Stichting Kerkmeijer-de Regt en wij bieden 
hen een plaats op onze website.

• Voor restauratie en/of herstel van monumen-
tale en beeldbepalende panden in de stad 
werken wij samen met onze zusterorganisatie, 
Stichting Stadsherstel Hoorn.



VI.  De organisatie 

De organisatie richt zich op het uitvoeren van de activi-
teiten die horen bij onze drie rollen, die van rentmees-
ter, van chroniqueur en die van ambassadeur. 

VI.a.  Structuur
Oud Hoorn is een vereniging met ca. 2000 leden (ni-
veau 2018), een bestuur en ongeveer 110 vrijwilligers. 
Wij zijn en blijven een vrijwilligersorganisatie en wij 
streven ernaar dat de vrijwilligers in werkgroep ver-
band zoveel mogelijk zelfsturend, met een eigen budget 
per jaar, de activiteiten kunnen uitvoeren.  

Bestuur
De taken en werkwijze van het bestuur zijn beschreven 
in de statuten van de vereniging en richten zich vooral 
op het algemene beleid van de vereniging, zowel in-
houdelijk als financieel. Het bestuur kent drie algemene 
functies: die van voorzitter, secretaris en penningmees-
ter. Daarnaast streven wij ernaar dat onze bestuursle-
den voortkomen uit de verschillende werkgroepen of 
clusters van werkgroepen. Wij vinden het belangrijk dat 
onze  bestuursleden een directe relatie onderhouden 
met een of meerdere werkgroepen. Zo  zorgen wij 
ervoor dat de behoeften van de werkgroepen worden 
vertaald naar het bestuur en vice versa. Van bestuursle-
den verwachten wij dat zij een duidelijke visie hebben 
op de organisatie van de activiteiten van de werkgroep. 
Gezamenlijk met de leden van een werkgroep zijn 
zij verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de 
diverse activiteiten. Deze werkwijze betekent een kan-
teling ten opzichte van de huidige situatie en zal in de 
komende jaren geleidelijk aan vorm krijgen. 
Indien noodzakelijk kan het bestuur gebruik maken van 
kennis en kunde van professionals op basis van inhuur 
van expertise. 

Commissies en overleggen
De hoofddoelstelling van het onderdeel ‘rentmeester’ 
richt zich op het behoud van zaken, die van historische 
en/of stedenbouwkundige betekenis zijn. 

Daartoe nemen wij deel aan een de volgende 
commissies en overleggen:

Werkgroepen
De twee andere onderdelen van onze visie, het 
ambassadeurschap en de verhalenverteller maken 
wij concreet met diverse activiteiten en producten. 
Dat zijn diensten van de vereniging aan de inwoners 
van Hoorn en in bredere zin belangstellenden van 
buiten Hoorn. Wij maken daarvoor een onder-
scheid tussen producten, waarmee inwoners zich 
zelfstandig kunnen informeren. De rol van Oud 
Hoorn is vooral faciliterend.

Een tweede groep activiteiten betreft die waaraan 
inwoners e.a. kunnen deelnemen. De rol van de 
vereniging is daarbij initiërend. Er is sprake van per-
soonlijk contact tussen vrijwilligers van de vereniging 
en inwoners. Per activiteit is het noodzakelijk om 
extra PR en communicatie te organiseren. Bij deze 
activiteiten richten wij ons op volwassenen en op 
jeugdigen. Wij streven er naar vanuit de onderstaan-
de clusters van activiteiten 1 à 2 vrijwilligers deel te 
laten nemen aan het bestuur.

Commissie of overleg Door wie
De gemeentelijke com-
missie voor Monumenten 
en Welstand

Een lid, aan te wijzen 
door het bestuur, ope-
reert formeel zonder last 
of ruggenspraak; wordt 
ondersteund door de 
werkgroep stadsontwik-
keling (zie verder)

Overleg met de verant-
woordelijk wethouder

Een delegatie van het 
bestuur van de vereniging

Publicatiestichting 
Bas Baltus

Twee leden namens de 
vereniging, op voordracht 
van het bestuur

Comité 
Open Monumentendag

Een lid namens de 
vereniging

Commissie jaarlijkse 
monumentenprijs van 
Oud Hoorn

Het bestuur van de 
vereniging

Bestuur van 
St. Kerkmeijer-de Regt

Een lid op voordracht van 
het bestuur

Overleg met het 
Westfries Archief

2 à 3 leden op voor-
dracht van het bestuur

Idem met het 
Westfries Museum

Idem

Gemeentelijke advies-
commissie naamgeving 
openbare ruimte

1 lid namens de 
vereniging

Overleg en samenwer-
king met de historische 
verenigingen Zwaag en 
Blokker

Een delegatie van het 
bestuur

Overleg en samenwer-
king op regionaal en 
provinciaal niveau

Twee leden namens het 
bestuur

Overleg ter voorbereiding 
en ondersteuning van 
onze rol in de gemeente-
lijke commissie voor Mo-
numenten en Welstand

Werkgroep 
stadsontwikkeling

Beheer en de exploitatie 
van de stichting Monu-
menten Oud Hoorn

Het bestuur van de 
stichting is gelijk aan dat 
van de vereniging

Geïnitieerde diensten 
voor inwoners e.a.

Door wie

Stadswandelingen:
4 standaardwandelingen
2 themawandelingen
1 winterwandeling
Wandelingen op aan-
vraag

Werkgroep gidsen

Lezingen:
5 lezingen per seizoen 
2 lezingen tijdens voor- 
en najaarsvergadering

Werkgroep lezingen

Bouwkunstcursus, 
1 verdiepende workshop 
per jaar

Werkgroep cursussen

Project vertellers: rond-
leiding voor leerlingen in 
bovenbouw van BO. 
VGO: aanbod van wan-
delingen (+ een boekje) 
meestal op verzoek van 
de school. In de toekomst 
meer van digitale moge-
lijkheden gebruik maken.

Werkgroep educatie 
jeugd en jongeren

Gefaciliteerde diensten 
voor inwoners e.a.

Door wie

Kwartaalblad, 4x per jaar, 
ca. 50 pag.

Redactie van het Kwar-
taalblad, bestaande een 
kernredactie en schrijvers. 
Een bestuurslid is betrok-
ken  bij de redactie.

Internetsite Werkgroep internet, 
bestaande een kerngroep 
en medewerkers. Een  
bestuurslid is bij de werk-
groep betrokken.

Kennisbank en documen-
tatie 

Werkgroep kennisbank 
en de werkgroep Huizen, 
straten, mensen

Ledencontact, waaronder:
- Nieuwsbrief
- Leden excursie
- Werving nieuwe leden

Werkgroep ledencontact

Publicaties
Tentoonstellingen alleen i.s.m. andere 

organisaties
Boekencollectie en 
leeszaal

Samenwerken met de 
Bibliotheek Hoorn



VI.b.  Financieel beleid 
Onze doelstelling van het financiële beleid is dat wij 
streven naar een financieel duurzame vereniging. Als 
een goed rentmeester zal het vermogen van de Ver-
eniging Oud Hoorn en van de stichting Monumenten 
Oud Hoorn doorgegeven worden aan de komen-
de generaties om tot in lengte van jaren financieel 
onafhankelijk en zelfvoorzienend te kunnen zijn. De 
reguliere verenigingsactiviteiten worden gefinancierd 
vanuit contributies, huuropbrengsten en vergoedingen. 
Bijzondere activiteiten worden gefinancierd vanuit 
bijdragen van derden en/of door aanwending van het 
eigen vermogen.

Bovengenoemde principes gelden als leidraad voor een 
financieel meerjarenplan, dat telkens voor vijf jaar zal 
worden opgesteld. Dit meerjarenplan is gebaseerd op 
de volgende uitgangspunten: 
• Het beheren van de financiële ruimte (op korte 

en lange termijn); 
Begroten en budgetteren kunnen helpen bij het 
richting geven van de inspanningen van de vereniging, 
Het biedt hulp bij het tijdig signaleren van knelpunten 
in de liquiditeitspositie. Door medewerkers en vrijwil-
ligers te betrekken bij het opstellen van de budgetten, 
zal de vereniging draagvlak en betrokkenheid stimu-
leren.  

• Het borgen van de (financiële) continuïteit op 
lange termijn; 
Meerjarenplanning zorgt ervoor dat duidelijk is wat 
de financiële consequenties zullen zijn. Het meerja-
renplan zal bestaan uit een geprognotiseerde resulta-
tenrekening en een geprognotiseerde balans.  

• Het managen van de risico’s.  
Binnen de vereniging hebben wij te maken met onze-
kere factoren, zoals contributie inkomsten, aansprake-
lijkheid of financiële risico’s bij het aangaan van inves-
teringen of projecten. Het is belangrijk dat risico’s en 
onzekerheden worden herkend en dat daarop wordt 
geanticipeerd. Het onderkennen van risico’s vormt 
een effectief kader voor een goede besluitvorming 
over de te nemen maatregelen en te stellen prioritei-

ten. Uitgangspunt binnen het financiële beleid 
is dat betere financiële afwegingen kunnen 
worden gemaakt als er een helder beeld is van 
risico’s. 

• Kostenbeheersing 
Aan de hand van begroting/budgettering en 
meerjarenplan worden de kosten getoetst. 
Bij afwijkingen worden de budgethouders 
geïnformeerd en indien nodig wordt tijdige 
bijsturing toegepast. 
Na goedkeuring van deze toekomstvisie zullen 
wij een financieel meerjarenplan 2018-2022 
opstellen.

VI.c.  Huisvesting
Onze huidige huisvesting is toe aan verbetering 
of vervanging. Wij zijn ons aan het oriënteren 
op mogelijkheden om onze huisvesting op een 
andere locatie te realiseren.

De voorkeur gaat uit naar een herkenbaar 
gebouw in de binnenstad. De huisvesting mag 
deel uit maken van een complex of gebouw met 
daarin ook andere functies of bestemmingen. 
Wij streven daarbij naar samenwerking met een 
andere culturele instelling. Maar de vereniging 
moet wel de eigen identiteit behouden en ook 
onafhankelijk van andere gebruiker(s) bereikbaar 
en herkenbaar zijn. 

De toekomstige huisvesting van de vereniging 
bestaat uit een publiektoegankelijk en een 
verenigingsdeel. Het publieke deel moet op de 
begane grond liggen en wordt direct ontsloten 
vanuit de openbare weg. Deze ruimte is de 
ruimte voor de bezoekers maar ook de plek 
waar de vrijwilligers en leden tijdens de ope-
ningstijden elkaar kunnen ontmoeten. Het is het 
fysieke hart van de vereniging. Hier kunnen wij 
ons gezicht en ons gastheerschap tonen. In het 
niet publiek toegankelijke deel  zijn verschillende 
kantoor en/of vergaderruimtes opgenomen.

Wanneer huisvesting op een meer centrale 
plaats in de stad gerealiseerd kan worden, moet 
opnieuw overwogen worden of een taak als 
gastheerschap, gericht op bezoekers van de stad, 
tot de mogelijkheden behoort.
 



VII. Hoe nu verder?

Vanuit onze rol als rentmeester, chroniqueur en am-
bassadeur gaan wij met een grote groep betrokken 
vrijwilligers onze toekomstvisie planmatig tot uitvoering 
brengen. Daarbij zien wij voor de komende periode 
een aantal speerpunten:

• De kanteling van onze organisatie: via werkgroepen 
en budgetten onze vrijwilligers de ruimte geven om 
hun kennis en kunde in te zetten voor de vereniging;

• Onze activiteiten – waar mogelijk – digitaal aanbie-
den en faciliteren;

• Verbetering of vernieuwing van onze huisvesting;
• Activiteiten ontwikkelen, die interessant zijn voor 

onze leden en inwoners van Hoorn.

Onveranderd blijft onze missie om het behoud, de 
ontwikkeling en het verbreiden van historisch en mo-
numentaal erfgoed binnen de gemeente Hoorn, zowel 
materieel als immaterieel, te stimuleren.

Hoorn, augustus 2018
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