‘Van draaglast naar draagkracht’: Uitkomsten van het Strategisch overleg (SIO)
Inleiding
In het onderhavige document zijn de resultaten weergegeven van het strategisch
overleg (Sio). Het overleg werd geïnitieerd door de waarnemend voorzitter.
Deelnemers aan het strategisch overleg waren Herman van Megen (waarnemend
voorzitter), Igna Janssen-Nagels, Jan Wijnhoven, Sjaan Vaessen en Ton Grubben.
Het strategisch overleg vond plaats in de vorm van drie brainstormsessies tw. op 31
maart, 3 april en 12 april 2018. Het onderhavig verslag bevat deelvragen en
aanbevelingen. De aanbevelingen en standpunten van het Sio staan in rood vermeld.
Het doel van het strategisch overleg was het ontwikkelen van een visie voor de
middel lange termijn voor de HGW de Borcht. Waar leggen we de nadruk op? Wat
doen we wel en wat niet (meer)? Wat zijn de ambities?
Het Sio heeft zich duidelijk uitgesproken te accepteren dat acties enkel uitgevoerd
kunnen worden naar draagkracht. Momenteel wordt draaglast gevoeld. De algehele
conclusie is daarom dat bepaalde acties niet meer kunnen worden uitgevoerd of
opgepakt. We zullen dus voor de middellange termijn keuzes moeten maken.
Het verslag en bevindingen van het Sio zijn behandeld tijdens de ledenvergadering
van 5 november 2018.
Wat waren de vragen?
1. Waar staan we anno 2018?
2. Wat is het imago en hoe kunnen we ons profileren?
3. Wat zijn onze sterke en zwakke kanten?
4. Wat is de algehele conclusie van het Sio?

1. Waar staan we anno 2018?
1.1 Organisatie en doelstellingen
De HWG de Borcht is een historische werkgroep die in 1974 is opgericht. Dat
betekent dat de werkgroep al 44 jaar bestaat. We kunnen stellen dat onze werkgroep
een van de eerste Historische Verenigingen is die in onze regio werd opgericht. De
stichting beschikt over een bestuur bestaande uit een waarnemend voorzitter/tevens
secretaris (Herman van Megen), een penningmeester (Twan Beurskens) en twee
bestuursleden (Henk Nijssen en Ben Peeters). Dit is de situatie in april 2018. De
HWG is in 1974 ingeschreven in de KvK en statutair vastgesteld. De statuten zijn
voor zover bekend niet gewijzigd.
De penningmeester (Twan Beurskens) draagt zorg voor het financieel beheer. Hij
haalt ook de poststukken op in het MFC. Daarnaast biedt hij ICT ondersteuning en
draagt zorg voor de ledenadministratie.
Standpunten van het Strategisch Overleg
De vraag is aan de deelnemers aan de strategisch overleg voorgelegd of de
doelstellingen van de HWG na 44 jaar nog steeds gelden of aangepassing
behoeven.
Doelstelling 1: Het verzamelen, verwerven en beheren van goederen, voorwerpen
boeken, naslagwerken en archivalia, alles van historische betekenis
Standpunten van het Sio:


Bij de acquisitie terughoudendheid te betrachten.



Nadruk leggen op archivalia en beeld- en geluid.



Bibliotheekcollectie niet ongecontroleerd laten groeien.



Geen voorwerpen aannemen, enkel in een uiterst geval.



Mogelijk samenwerking zoeken met het streekmuseum van Jo Gijpmans en
doorverwijzen.



Alle acquisitie goed vastleggen en administreren. Dan moet dat wel bij
iemand worden belegd.



Geen archieven beheren van verenigingen. We kunnen echter wel
doorverwijzen naar

de gemeente Peel en Maas waar

de juiste

voorzieningen voor permanent beheer aanwezig zijn.
Algemeen wordt opgemerkt bij het verwerven gezond verstand te gebruik en

zeker niet alles (meer) aan te nemen. Is het mogelijk dat de HWG een ‘cursus’
organiseert voor organisaties hoe om te gaan met de ordening en overdracht van
het verenigingsarchief?
Er wordt verder opgemerkt of we door het gewijzigd beleid niet te weinig spullen
krijgen aangereikt. In dit kader wordt een scandag aangedragen als activiteit in
2019 (800 jaar Baarlo) of zelfs periodiek te organiseren activiteit in het MFC.
Doelstelling 2. Het beheren van de in bruikleen ontvangen goederen onder 1.
genoemd
Standpunten van het Sio:


Alleen schenkingen aangaan



Geen bruikleenovereenkomsten meer afsluiten.



Schenkingen goed administreren



Gebruiksrechten bij HWG.

Doelstelling 3. Het tentoonstellen, openbaar maken van al datgene onder 1. en 2.
genoemd
Standpunten van het Sio:


Tentoonstellingen proberen voort te zetten in bestaand format zoals we dat
nu organiseren.

Doelstelling 4. Het uitgaven van boeken over historische onderwerpen en het
publiceren van artikelen aangaande de historie van de gemeenschap Baarlo

Standpunten van het Sio:


Bij het aannemen van foto’s direct vastleggen of we die mogen gebruiken
voor publicatie en we daarbij namen mogen vermelden.



Voortzetting van Sprokkelingenreeks op een meer gespreide manier dat
betekent 1 x in de 3 jaar. We bouwen dan meer tijd in voor de voorbereiding.
Dat betekent dat na 2019 de eerstvolgende Sprokkeling die van Sjiwa zal
zijn.



Pagina’s van de Nieuwsbrief uitbreiden (zie onderstaande toelichting)



Beschikbaarstellen van collecties via PeelenMaasNet

Verder wordt opgemerkt dat we te maken krijgen met de wetgeving rond de AVG.
Dat betekent een strengere privacywetgeving en beperking op het gebruik van
persoonsgegevens. We kennen nog onvoldoende de impact van deze wetgeving.
Wat betekent spreiding van de Sprokkeling voor de abonnees? Probeer de
abonnees ‘blijvend’ te binden aan de HWG. De HWG moet dan wel een alternatief
bieden. Dat is een lastig vraagstuk. Men zou de HWG voor 5 euro kunnen blijven
steunen maar werkt deze aanpak? Enkele deelnemers zijn sceptisch op dit punt.
We kunnen in ieder geval de Nieuwsbrief upgraden en wat dikker maken. Er wordt
aangegeven die dan een keer per jaar te laten verschijnen. De vraag dringt zich op
wie dat dan oppakt. Dat vraagt om een werkgroep of kleine commissie.
Doelsteling 5. Inspanningen te leveren voor het behoud van gebouwen en andere
zaken die als monument of als karakteristiek en/of historisch relevant hiervoor in
aanmerking komen


Blijven inspannen voor deze doelstelling

Hierbij wordt opgemerkt dat wanneer we een uitspraak doen over de waarde van
een object we dat dan gezamenlijk doen en niet op persoonlijke titel. Hierdoor
kunnen individuele leden niet door derden aangesproken worden op aangevoerde
beweegredenen.


Algehele opmerking: De doelstellingen en de wijze waarop daar invulling
aan wordt gegeven dienen echter nog eens goed tegen het licht te worden
gehouden.



Uitwerking van de aanbevelingen van het Sio naar draagkracht

1.2 Financiën
De HWG is financieel gezond. Ze genereert inkomsten uit lidmaatschap, bijdragen
door Borchtlieden, een waarderingssubsidie, inkomsten uit de uitgave van
Sprokkelingen en door giften. Contributies en lidmaatschapsgeld zijn niet verhoogd.
De HWG streeft naar een jaarlijkse publicatie van een uitgave in de reeks
Sprokkelingen. Kosten van de abonnementen zijn niet verhoogd. We tellen
momenteel 240 abonnees. Het aantal loopt terug. Daarnaast is sprake van 11
ruilabonnementen. Er worden ook boeken in de losse verkoop verkocht. Veel winst

wordt niet gemaakt op de Sprokkelingen. Het is nagenoeg elk jaar gelukt een uitgave
samen te stellen. Ca. 300 boeken worden jaarlijks gedrukt.
Er zijn voldoende onderwerpen voor de samenstelling van Sprokkelingen maar het
schort aan schrijvers. Bij de samenstelling van de Sprokkelingen is geprobeerd
samen te werken met auteurs buiten de werkgroep. Op die wijze zijn de uitgaven van
het Carnavalsboek en de woordenboeken tot stand gekomen. De formule lijkt te
werken. Het bestuur heeft het standpunt ingenomen de auteurs niet te betalen voor
de samenstelling van de Sprokkeling. Het vinden van auteurs is geen sinecure.
Onkosten voor verricht onderzoek worden vergoed.

Standpunten van het Strategisch Overleg zie aanbeveling bij doelstellingen

1.3 Collectieopbouw
Acquisitie archief en bibliotheek
Er vindt een passieve acquisitie plaats van archivalia, documentatie en voorwerpen.
Er is sprake van een aantal (ruil)abonnementen waarmee de bescheiden bibliotheek
up to date wordt gehouden. Het up to date houden van de bibliotheek vraagt om
administratie. Die is momenteel niet expliciet bij iemand belegd.
De bidprentjesverzameling wordt aangevuld door Sjaan Vaessen. Voor de
inventarisatie van bidprentjes is een softwarepakket aanwezig met dank aan Twan
Beurskens.

Standpunten van het Strategisch Overleg zie aanbeveling bij doelstellingen

1.4 Huisvesting
Borchthome
De HWG heeft de beschikking over een Borchthome op de bovenverdieping van het
Trefcentrum aan de Hoogstraat. Het gebouw is beveiligd en er is gezorgd voor
geautoriseerde toegang. Deze autorisatie is een van de verbeteringen die de laatste
jaren is doorgevoerd. Het aantal autorisaties is uit oogpunt van beheer en toezicht
sterk teruggebracht. Een internetverbinding is aanwezig en er staan pc’s en

scanapparatuur. Twan Beurskens zorgt er voor dat storingen worden verholpen. Hij
onderhoudt ook contacten met leveranciers.
Jaarlijks wordt een huur betaald voor het gebruik van de ruimte. Het Borchthome
wordt gebruikt door een geselecte groep leden. Hier is ook sprake van opslag van
archieven, documentatie en de voorraad Sprokkelingen. Opgemerkt wordt dat het
Borchthome moeilijk toegankelijk is door de steile trap. Er bestaat bij de leden van de
HWG en het bestuur de behoefte deze locatie aan te houden. Deze vraag is in het
verleden aan de leden tijdens een ledenvergadering voorgelegd.

Standpunten van het Strategisch Overleg


Borchthome als archief- bibliotheek- en documentatieruimte handhaven



Borchthome voorzien van noodzakelijke hard- en software

Historisch Informatie Punt
Er is tijdens de ledenvergaderingen geopperd een andere locatie te vinden waar de
HWG meer zichtbaar kon zijn. Veel ruimten staan echter in het centrum van het dorp
niet ter beschikking. Hierbij is aangegeven dat een meer centraal gelegen ruimte de
voorkeur had met een geringe huur. Dat bleek geen sinecure. Uiteindelijk is besloten
samen te werken met de Bibliotheek Maas en Peel om daarmee de toegankelijkheid
en zichtbaarheid te verhogen en de werkgroep meer te kunnen profileren. Tevens
bood een dergelijke samenwerking ook de mogelijkheid gebruikt te kunnen maken
van de bibliotheekruimte voor lezingen en beschikbare faciliteiten zoals beamer en
beeldscherm. Dit heeft geresulteerd in een Historisch Informatie Punt. Aanvankelijk
was dit gelegen aan de Markt. Thans is het Historisch Informatie Punt geïntegreerd
in De Engelbewaarder (Tiendvrij 10). Het Historisch Informatie Punt is elke zaterdag
tussen 10.00u. en 13.00u. geopend. Daar beschikt de HWG ook over een postbus en
een gratis internetverbinding (wifi). Voordeel is de laagdrempeligheid waarmee de
Engelbewaarder toegankelijk is.
De HWG huurt kastruimte in De Engelbewaarder. Daarin zijn de reeks Sprokkelingen
geplaatst, een banner en een laptop. Er kan kosteloos gebruik gemaakt worden van
een groot beeldscherm en geluidsinstallatie in de Engelbewaarder. Twee vitrines die
in De Engelbewaarder zijn geplaatst zijn eigendom van de HWG. De HWG mag
gebruik maken van de kelderruimte. Die is echter erg vochtig voor de opslag van
spullen.

Kosten voor vergaderruimten in De Engelbewaarder zijn nihil. Dat betreft ook kosten
voor het gebruik van de middenruimte en de faciliteiten voor lezingen. Het gebruik
van de koffieautomaat tijdens vergaderingen wordt vergoed. Daarover zijn afspraken
gemaakt met het bestuur van het MFC. Tijdens de openstelling van het HIP wordt
gratis koffie geschonken.
Het Historische Informatie Punt wordt bemand door zeven leden tw. Sjaan Vaessen,
Igna Janssen, Leo Dobek, Ben Peeters, Hub Hendriks, Jan Wijnhoven en Herman
van Megen. Hiertoe wordt per kwartaal een bezettingsschema samengesteld door de
waarnemend voorzitter. De medewerkers van de Bibliotheek Maas en Peel worden
door hem op de hoogte gesteld van het bezettingsschema. Er bestaat de afspraak
met de bibliotheek dat het Historisch Informatie Punt elke zaterdag is bezet door
minimaal 1 lid. Er is voldoende motivatie om bij verhindering te ruilen. De inloop cq
het bezoek aan het Historisch Informatie Punt is laag.
De waarnemend voorzitter heeft zitting in de gebruikersgroep die elk kwartaal in
vergadering bijeen komt. Uitkomsten worden gedeeld in de bestuursvergadering en
indien van toepassing op het gebruik van De Engelbewaarder ook met de leden van
de HWG.
Standpunten van het Strategisch Overleg



Samenwerking met De Engelbewaarder versterken



Het HIP biedt de mogelijkheid om de zichtbaarheid van de HWG te
vergroten



Activiteiten in De Engelbewaarder uitbreiden en daarmee de toeloop (naar
draagkracht)



Eenvoudige kleine actie zou zijn het neerleggen van een klapper met
fotoafdrukken voor completteren van ontbrekende namen bij foto’s en
infiormatie over wie wij zijn, wat we doen met jaarprogramma.



Aankondigingen lezingen op prikbord of toegangsdeur



Deelname aan beeldkrant van de bibliotheek (berichten, foto’s, historische
weetjes bijvoorbeeld afkomstig uit Facebookpagina HWG)



Ihkv 800 jaar Baarlo activiteiten verbinden aan MFC de Engelbewaarder



Zitting houden in gebruikersoverleg



Voortzetten plaatsen van berichten op website De Engelbewaarder



Opzet inrichten vitrines handhaven, blijven samenwerken met Museum van
Jo Gijpmans



Beleid ontwikkelen ten aanzien van gebruik van de vitrines voor

commerciële doeleinden

Toelichting: Het Sio onderkent dat de aanloop op het Historisch Informatie Punt (te)
gering is. Het is echter wel een mogelijkheid om de zichtbaarheid te vergroten.
Indien we verder activiteiten zouden kunnen ontplooien in het MFC dan zou dat de
toeloop van mensen naar het Historisch Informatie Punt kunnen vergroten.
Activiteiten zouden dan meer gericht georganiseerd moeten worden. Dat alles met
een minimale inspanning het maximale kunnen bereiken. Alles naar draagkracht.
Initiatieven i.s.m. bijvoorbeeld de bibliotheek en de dagvoorziening zouden verder
kunnen worden doorontwikkeld. Dat gebeurt overigens nu al succesvol.
De deelnemers aan het Sio opperen het idee een klapper met foto’s (kopie) neer te
leggen op de tafels waar bezoekers in kunnen bladeren en eventueel namen
kunnen toevoegen aan namen. Ook kan daarin geïnformeerd worden over de
activiteiten van de HWG.

1.5 Public Relations
De Facebookpagina, website en mailbox zijn in beheer van de waarnemend
voorzitter. De mailbox fungeert tevens als archief voor de bewaring van digitale
verslagen.
Social Media
De waarnemend voorzitter zorgt ook voor de berichten op Social Media en de
verzending van uitnodigingen, verslaglegging en attendering op diverse mailings.
Twee leden ontvangen een papieren uitgave van verslagen en berichten in de
brievenbus.
Nieuwsbrief Baarloos Verleden
Twee keer per jaar verschijnt een gratis digitale Nieuwsbrief die via de mail wordt
rondgestuurd en op de website kan worden gedownload. De nieuwsbrief wordt
samengesteld door de waarnemend voorzitter. We hebben geprobeerd een
werkgroep in het leven te roepen die elk jaar in een wisselende samenstelling een
bijdrage levert op de inhoud van Baarloos verleden. Daar is geen voortzetting aan
gegeven. Baarloos verleden is teruggebracht naar 4 pagina’s. Het bevat
nieuwsberichten en korte verhaaltjes. De waarnemend voorzitter plaatst de
nieuwsbrief op Facebook. De digitale versie kan gedownload worden vanaf de

website. De Nieuwsbrief wordt rondgestuurd aan de leden. Rondzenden aan
abonnees is stopgezet aangezien dat een administratieve belasting opleverde op
gewijzigde emailadressen.
Perspublicatie
Het weekblad Hallo en 1PeelenMaas fungeren als communicatiekanaal. De artikelen
worden samengesteld en aangeleverd door de waarnemend voorzitter. Het plaatsen
is gratis m.u.v. de in memoria.
Website
De website is zonder financiële tegemoetkoming samengesteld door Edgar van
Megen die als externe ad hoc tevens zonder vergoeding technisch support levert op
het onderhoud en aanpassing van de site. De site wordt gehost door Perry Peeters
die dit kosteloos faciliteert. Inlogcodes en beheer zijn belegd bij de waarnemend
voorzitter.

Standpunten van het Strategisch Overleg



Er wordt voldoende geïnformeerd doch veel ligt op de schouders van de
waarnemend voorzitter, we zijn kwetsbaar



Onderzoek mogelijkheid tot spreiding van taken (opereer ook hier naar
draagkracht)

Toelichting: De deelnemers geven aan dat er in voldoende mate wordt
geïnformeerd over de activiteiten. Er wordt geprobeerd zo positief mogelijk te
berichten over activiteiten. Ook hier rust de organisatie echter nog voornamelijk op
de schouders van de waarnemend voorzitter. Sio acht informatieverstrtekking via
bestaande kanalen van belang en dient gehandhaafd te blijven. We zijn echter
kwetsbaar bij mogelijke uitval. Vervanging is niet of onvoldoende belegd. Spreiding
van de informatietaak is noodzakelijk. Men onderkent dat dat geen sinecure is.

1.6 Lidmaatschap
Er zijn 45 personen lid waarvan ca. 12 leden actief. 7 Borchtlieden ondersteunen de
werkgroep met een jaarlijkse financiële bijdrage. De bijdrage is niet verhoogd.
In haar 44-jarig bestaan waren kleinere werkgroepen actief. Deze werkgroepen zijn
door de tijd heen dood gebloed. Momenteel zijn nog enkele ‘commissies’ actief. Het
betreft een zeer actieve ‘werkgroep beeld -en geluid’ die zorgdraagt voor het
inventariseren en beschrijven van fotocollecties, bidprentjes en die in dit kader
digitaliseert en deelneemt aan digitaliseringsprojecten. Verder heeft dit werkgroepje
zich ook bezig gehouden met het opschonen van de bibliotheek en de selectie en
herordening van de collecties in het Borchthome. Het werkgroepje dat bestaat
momenteel uit de leden Twan Beurskens, Sjaan Vaessen, Ton Grubben en Jan
Wijnhoven geeft een positieve impuls op de verdere ontwikkeling van initiatieven
binnen de HWG. Ook enkele niet-leden zijn gemotiveerd daarbij te ondersteunen.
Het is een interessante weg die hiermee wordt ingeslagen..
Daarnaast voert het werkgroeplid Piet Schinck het beheer over de archivalia van de
HWG en is belast met de ordening en het toegankelijk maken van deze collectie. Een
klein team bestaande uit Jo Gijpmans en Jan Wijnhoven zorgt periodiek voor
wisseltentoonstellingen in De Engelbewaarder. De kwaliteit van de tentoostellingen
wordt gewaardereerd.

Standpunten van het Strategisch Overleg


Voorkom dat leden individueel optreden en een eigen weg bewandelen of
met een persoonlijke stem naar buiten treden en daar namens de HWG
spreken



Uitdragen van historie en historisch erfgoed kan op velerlei manieren
(publicaties, weekblad, facebook, website, lezingen, uitstapje etc.) Het
gebruik van die kanalen zoveel mogelijk stimuleren.



Leden stimuleren uit de luwte te treden, er is veel potentie doch niet alle
leden verschijnen op de vergaderingen of nemen deel aan activiteiten. Aan
de basis zorgen voor een goede introductie van nieuwe leden, die leden
direct betrekken bij activiteiten. Die introductie samenstellen.



Ledenenquete opstellen



Leden in de luwte en niet-leden op projectmatige basis betrekken bij de
HWG (dat kan niet-leden motiveren lid te worden)



Zichtbaar blijven in het veld, ook dat kan niet-leden motiveren lid te worden

Toelichting: Er is de indruk dat de sfeer binnen de werkgroep goed is. Goede
communicatie, openheid en vertrouwen dragen bij aan het borgen van de juiste
sfeer en bereidheid om samen te werken. In elke vereniging kunnen wel eens
onenigheid zijn. Een goede sfeer is belangrijk want dat wordt ook naar buiten uit
gestraald. We moeten voorkomen dat leden te individueel optreden en een eigen
weg bewandelen of met een persoonlijke stem naar buiten treden en daar namens
de HWG spreken. Een risico bestaat wanneer iemand naar buiten treedt en
onduidelijk is of deze namens de HWG spreekt of op eigen naam. Dat levert wel
eens een diffuus beeld op.
Het Sio onderkent dat er sprake is van een sterke vergrijzing. Het binden van
jongeren aan de HWG is geen sinecure. Misschien moet dat ook maar gewoon
worden losgelaten. Gevoel voor historie groeit vanaf 40. We zien echter wel een
grote belangstelling van jongeren bij onze Facebookberichten. De doelgroep 18-35
jarigen wordt ook bereikt. Uitdragen van historie kan dus op velerlei wijzen. Niet
enkel door binden van leden aan een vereniging als de onze. Een strategie om
jongeren te bereiken ontbreekt. Misschien dat thema’s van lezingen jongeren ertoe
kan aanzetten daarbij aanwezig te zijn of koppeling aan schoolprogramma’s. Hier is
echter wel veel inspanning voor nodig. Bezien vanuit draagkracht is dit binnen
afzienbare termijn niet of nauwelijks te realiseren.
Het Sio heeft zich de vraag gesteld hoe leden herkenbaar zijn binnen de HWG. Wie
worden op straat aangesproken als leden van de HWG? Is hier profilering nodig dat
wil zeggen dat ook leden die in de luwte opereren de kans krijgen meer naar de
voorgrond te mogen of te kunnen treden. Wil een lid eigenlijk wel uit een veilige
luwte? Een mogelijkheid zou zijn de zichtbaarheid van leden te vergroten door
positionering in projecten en activiteiten. Daarin proberen te motiveren.
Hoe kunnen we leden meer binden met de HWG? De deelnemers aan het
strategisch overleg geven o.m. aan dat nieuwe leden een goede introductie moeten
krijgen. Nadenken over hoe die introductie komt uit te zien. Feedback opvragen
vanuit de leden. Hoe heeft men de opname bij de HWG ervaren
Verder wordt aangegeven dat duidelijk moet zijn wat de motivatie is voor leden om
lid te zijn van de werkgroep. Is er voldoende binding? Worden leden serieus
genomen? Wat demotiveert? We kennen mekaar en we weten wat we van elkaar

verwachten. We individualiseren, worden mondiger, kritischer en we Informatiseren
en dat leidt onder meer tot de afname van burgerparticipatie en verminderde
betrokkenheid bij verenigingen. We kunnen een ledenenquête organiseren om
bovenstaande vragen beantwoord te krijgen. Onderzoek de verbondenheid met de
HWG, de vereniging is er voor de leden niet de leden voor de vereniging, wat is de
motivatie, wat zijn de wensen en behoeften. Bereik met de enquête ook die leden
die minder actief of zichtbaar zijn.
Het Sio is verder van mening dat de focus moet worden verlegd naar de potentie
van niet-leden. Betrokkenheid kan worden gestimuleerd of vergroot door niet-leden
uit te nodigen om op projectmatige basis te laten deelnemen aan activiteiten van de
HWG

1.7 Activiteiten
Jaarkalender
De waarnemend voorzitter stelt ook de jaarkalender samen waarin per maand staat
aangegeven of een vergadering, lezing of uitstapje wordt georganiseerd.

Standpunten van het Strategisch Overleg


Jaarkalender handhaven



Onderzoek instellen naar mogelijkheid tot spreiding van taken (naar
draagkracht)

Lezingen en jaarlijkse uitstapje
De HWG slaagt er in 3x per jaar een lezing te organiseren met een uitstapje. De
inhoud van de lezingen wordt ad hoc bepaald en ligt niet bij aanvang van het
verenigingsjaar vast in het jaarprogramma. Wel de maanden die gereserveerd
worden voor de lezingen

Standpunten van het Strategisch Overleg


De organisatie van lezingen breder beleggen binnen de HWG, commissie
instellen die een jaarplanning maakt en de organisatie op zich neemt



Geen entree heffen (drempel verlagend)



Inkomsten uit koffie en thee



Principe van vrijwillige bijdrage handhaven



Samenwerking zoeken met bibliotheek rond lezingen



Verbetering van het presentatiescherm (te klein)



Geen deelname aan Zomermarkt



Stimuleren deelname aan bijeenkomsten van historische verenigingen



Uitstapje

handhaven

en

daarbij

ook

niet-leden

voor

uitnodigingen

(onkostenvergoeding)


Organiseer een kennismakingsdag HWG de Borcht

Toelichting: Een van de activiteiten waarmee we niet-leden bereiken zijn lezingen.
We kunnen tevreden zijn over de bezoekersaantallen. De deelnemers geven aan
geen entree te heffen voor lezingen maar inkomsten te genereren voor koffie en
thee. Ook de vrijwillige bijdrage zou gehandhaafd kunnen blijven al realiseren we
ons dat de bijdrage gering is. Er worden vraagtekens geplaatst bij de organisatie
van de lezingen. Kan dit wat breder worden belegd binnen de HWG? Nu rust de
organisatie voornamelijk op de schouders van de waarnemend voorzitter. Niet
alleen heeft dit betrekking op het contacten met de spreker maar ook het
reserveren van de ruimte en de annonces via de media (facebook, website en
weekblad). Er wordt voorgesteld een werkgroepje in het leven te roepen die zich
specifiek op de organisatie en programmering van lezingen gaat focussen. Verder
wordt een opmerking geplaatst over de grootte van het beeldscherm voor
presentaties. Dit is voor een grote ruimte zoals de middenzaal te klein.
Ten aanzien van activiteiten. De deelnemers aan het Sio geven aan dat deelname
aan de zomermarkt geen meerwaarde oplevert. We staan tussen winkelkraampjes.
Het organiseren van een gerichte markt voor historische verenigingen of waar
historische onderwerpen de revue passeren zou meerwaarde kunnen hebben.
Misschien kunnen we daarin contact zoeken met De Engelbewaarder. We
onderkennen dat deelname aan de Heemkundebeurs in Steyl misschien niet veel
heeft opgeleverd al moet wel worden opgemerkt dat het heeft bijgedragen aan
zichtbaarheid in de regio. Collega-verenigingen hebben de indruk gekregen dat we
dus professioneel opereren en er daadwerkelijk in slagen de historie van Baarlo op
de kaart zetten.
Uitstapjes vergroten de betrokkenheid van de leden. Hierbij wordt opgemerkt om de
uitstapjes aan te kondigen in het weekblad en social media waardoor ook niet-leden
kunnen deelnemen tegen een geringe geldelijke bijdrage.

Activiteiten in het Borchthome zouden kunnen worden bekendgemaakt door een
bezoekdag te organiseren. Hier wordt wel opgemerkt dat we dat met een minimale
inspanning organiseren.

2. Wat is het imago en hoe kunnen we ons profileren?
Gedurende de 44 jaar van haar bestaan heeft de werkgroep zich duidelijk
gepositioneerd en verankerd binnen het Baarlose verenigingsleven. Haar plaats is
uniek omdat het in wezen de enige ‘vereniging’ is in Baarlo die zich profileert in het
spectrum van erfgoedinstellingen in de dorpsgemeenschap. Er zijn in Baarlo dus
geen andere spelers op het vlak waarop de HWG de Bocht zich beweegt. Er zijn ook
geen nieuwe spelers te verwachten die een ‘concurrentie-positie’ zullen innemen.
Dat geldt ook voor historische websites binnen de gemeenschap.
De HWG kent geen specifieke samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.
Wel bestaat er door het gebruik van de Engelbewaarder een samenwerking met de
Openbare Bibliotheek, de Dagvoorziening en het MFC de Engelbewaarder. Dit
resulteert o.m. in het faciliteren van ruimten en hulpmiddelen en het ontplooien van
activiteiten in de vorm van lezingen en kleinschalige projecten.
Daarnaast is er een samenwerking met PeelenMaasNet waarin de HWG participeert
als deelnemer, hierbij gebruik maakt van het platform en input levert op het
beschikbaarstellen van gedigitaliseerde collecties. Sjaan Vaessen neemt deel aan
het regionaal overleg van de heemkundeverenigingen. Ben Peeters bezoekt
Archeologiedagen. Via Piet Schinck zijn er contacten met het Streekmuseum. Met de
heemkundekringen bestaat de afspraak berichten te delen. Intensief gebeurt dit met
de heemkundevereniging Blariacum en het LGOG king Venlo waar het lezingen
betreft.
Standpunten van het Strategisch Overleg


Peilen van het imago van de HWG, hoe kijkt men tegen ons aan en wat
verwacht men van ons?



Contact houden met andere historische verenigingen of platforms binnen de
gemeente handhaven

Toelichting: SIO concludeert dat we binnen de gemeenschap en daar buiten
voldoende bekendheid hebben. Dat wordt onder meer gevoed door onze uitgaven,
perspublicaties, Facebookpagina, deelname in PeelenMaasNet en georganiseerde
lezingen. We hoeven daarop niet expliciet actie te ondernemen. Er heeft echter
nooit een imago-onderzoek plaatsgevonden. Het is eigenlijk dus niet duidelijk wat
het imago van de HWG is. De vraag is hoe je zo’n onderzoek aanpakt. Willen we
meer duidelijkheid rond ons imago dan zal er gericht onderzoek moeten worden

gedaan.
De deelnemers geven aan dat het imago kan worden gepeild door een enquête uit
te zetten bijvoorbeeld via Facebook. Ook bij de leden kan eens gevraagd worden
hoe men over het eigen imago denkt, hoe anderen over ons denken en op welke
wijze daarin verandering kan worden teweeg gebracht.
We moeten proberen aanwezig te zijn bij diverse overleggen. De leden
onderkennen dat daartoe wel de tijd en bereidheid moet bestaan. Waar zijn
vertegenwoordigers

momenteel

aanwezig?

We

vermelden

onder

meer:

Erfgoedoverleg gemeente, regionaal erfgoedoverleg heemkundeverenigingen,
Overleg

Museum

‘t

Kerkeböske,

Archeologiedag

Limburgs

Museum,

PeelenMaasNet (cursussen/deelnemer), overleg inzake kasteelpark en kwistbeek,
overleg deelnemers MFC, Overleg Maasdal, Ontwikkeling Digitaal Platform Baarlo
en bijeenkomsten in het kader van het Dorpsontwikkelingsplan.

3. Wat zijn onze sterke en zwakke kanten?
Standpunten van het Strategisch Overleg
Sterke kanten
- Publicaties
- Stabiel ledenbestand
- Dienstverlenende instelling
- Voldoende bereikbaar
- Facebookpagina
- Website
- Lezingen
- Bereidheid tot samenwerking
- Voldoende faciliteiten (hard- en software / faciliteiten MFC/internet)
- Archief, bibliotheek en documentatie
- Jaarprogramma
- Jaarlijks uitstapje
- Vaste deelnemers aan ledenvergadering
- Abonnees
- Lage prijs abonnementen en lidmaatschap (lage drempel)
- Huisvesting Borchthome en MFC De Engelbewaarder
- HIP
- Naamsbekendheid
- Financiële positie / inkomsten
- Netwerk regio
- Organisatiestructuur
Zwakke kanten
- Participatie leden / leden in de luwte
- Voortzetting publicaties
- Creativiteit
- Historische kennis niet bij iedereen aanwezig
- Onevenwichtigheid in taakverdeling
- Groei ledenbestand
- Bestuurssamenstelling (combinatiefuncties)
- Draaglast
- Ontbreken visie

- Aanboren van nieuwe financieringsbronnen

4. Wat is de algehele conclusie van het Sio?

De deelnemers wijzen op het motto voor de komende termijn: ‘Van draaglast naar
draagkracht’. Dat motto moeten we ons steeds voorhouden wanneer we activiteiten
ontplooien, nieuwe ideeën oppakken of wanneer we processen en procedures
veranderen.

