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Beleidsplan 2021-2025
Inleiding
De dichter Willem Bilderdijk maakte in 1811 zijn gedicht Afscheid. Dat had betrekking
op zijn leven en niet op de doop- trouw- en begraafregisters (DTB). Een van de coupletten
geeft de ontwikkelingen in de tijd aan en de betrekkelijke vernieuwing.
Wat verschijne,
Wat verdwijne,
’t Hangt niet aan een los beval.
In ’t voorleden
Ligt het heden;
In het nu, wat worden zal.
Hieruit wordt duidelijk dat we niet los staan van ons verleden, maar dat we in onze huidige
tijd al kunnen zien wat de toekomst voor ons in petto heeft. Voor genealogen is dit niets
nieuws. Het betekent natuurlijk ook dat een beleidsplan voor een deel een voortzetting is van
het tot dan toe gevoerde beleid, dat we afscheid moeten nemen van beleid dat zijn tijd
voorbij is en nieuwe plannen maken.
Het voorzetten van beleid kost hetzelfde als in het verleden, hooguit vermeerderd met de
opgetreden inflatie. Beleid waarvan we afscheid nemen levert zelden wat op, omdat het
veelal gaat om inspanningen van bestuur en vrijwilligers. Nieuwe plannen kosten geld en dat
is ook de bedoeling. De kascommissie heeft in 2018 opmerkingen gemaakt over de hoogte
van de algemene reserve in relatie tot de jaarlijkse kosten van de activiteiten van de
vereniging. Het bestuur koppelt daarom aan dit beleidsplan een meerjarenbegroting voor
dezelfde periode.

Overwegingen
Het verdienmodel van de vereniging bestaat uit contributies, die voor driekwart opgaan aan
het orgaan Veluwse Geslachten dat alle leden krijgen. Het laatste kwart wordt besteed aan
de typische verenigingskosten als Algemene Vergadering, bestuur, ledenadministratie e.d.
Verder zijn er inkomsten uit losse verkopen van publicaties. Openbaarmaking, op de site,
van publicaties geschiedt drie jaar na het uitkomen van de CD waarop deze zijn vermeld.
Tenslotte zijn er nog rente-inkomsten van het kapitaal (Algemene Reserve). Deze drie
inkomstensoorten vertonen een dalende tendens. De kosten nemen echter toe, zodat de
jaarrekeningen vroeger of later verlies zullen opleveren.
Het beleid is hierin geweest dat publicaties pas na drie volle jaren digitaal beschikbaar zijn
voor gratis downloaden van de website. Omdat steeds minder publicaties op schrift zijn,
maar digitaal, zal het raadplegen van digitale publicaties gratis zijn, maar het downloaden
vanaf de website kan alleen tegen betaling. Dit geldt voor alle publicaties in de eerste drie
jaar na hun verschijnen en voor het hele bibliotheekbezit.

Plannen
1.

De vernieuwde website zal vooral dienst moeten gaan doen als promotiefunctie van de
vereniging voor niet-leden met een apart portaal voor leden, waarop dezen kunnen
inloggen.
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2.

De website zal met inachtneming van de huisstijl steeds meer media beschikbaar
stellen, zoals filmpjes met uitleg, video’s en presentaties om methodieken aan te leren
die gebruikt kunnen worden voor de toekomstige beoefening van de genealogie.
3. Het is de vraag of onderdelen van het witte-vlekken-plan nog moeten worden
getranscribeerd, nu veel van de DTB gescand zijn en dus digitaal worden aangeboden.
De focus van de vereniging zal zich ontwikkelen van papier naar digitaal. Dat geldt ook
voor de publicatie van onderzoeksresultaten van leden. Wellicht zal hiervoor, enige jaren
na de introductie van het nieuwe bibliotheeksysteem, nog een wegwijsfunctie en een
helpdesk nodig zijn.
4. In de genealogiebeoefening is DNA ook niet meer weg te denken. Hiervoor zal een apart
project met Family Tree worden ontwikkeld. Daarbij past ook een forum- of wegwijs- of
helpdeskfunctie.
5. Cd’s en CD-Rom’s digitaal beschikbaar kunnen worden gesteld, nu steeds minder
nieuwe computers niet meer geschikt zijn voor deze media.
6. Voor genealogische publicaties geldt vaker dat daarin naast afstammingsschema’s ook
context wordt gegeven van de mensen in hun doen en laten, hun tijd en hun omgeving.
Daarvoor zoekt het bestuur samenwerking met Historische Verenigingen op de Veluwe.
7. Bij het Gelders Archief zal worden bepleit om het Oud Rechtelijk Archief (ORA), het
notarieel archief en de Successiememories digitaal beschikbaar te stellen. Als hiervan
of zolang hiervan nog geen transscripties beschikbaar zijn, zullen voor de raadpleging
cursussen lezen van oud schrift moeten worden gevolgd.
8. Bij de redactie van Veluwse Geslachten wordt bepleit om nieuwe rubrieken in te voeren
over bij voorbeeld oude bronnen, familiefoto’s, familieverhalen of oude
gebruiksvoorwerpen.
9. Een en ander betekent dat de ingezette professionalisering van de vereniging moet
worden aangepakt met zaken als het formuleren van een vrijwilligersbeleid en wellicht
zelfs met nieuwe bestuursvormen, waarbij mensen op projectbasis kunnen deelnemen.
10. De vereniging zou schoolprojecten genealogie kunnen faciliteren.
11. De vereniging zou kunnen proberen kortingen voor leden te bedingen bij Veluwse
boekhandels.
Planning
De voornemens uit het onderdeel Overwegingen lopen voor het merendeel al en worden
gewoon voortgezet. De ontwikkeling van de website zal vanuit het programma van eisen,
gevoed door de huisstijl, ter hand worden genomen bij het begin van de planperiode. Dat
geldt ook voor het opzetten van het DNA-project dat wellicht al in 2020 wordt aangepakt. De
ondersteuning zal van het begin af aan adequaat beschikbaar moeten zijn.
Het daadwerkelijk invoeren van nieuwe media kan pas nadat de website enige stabiliteit
heeft verkregen. Het contact opnemen met het Gelders Archief over de gewenste
digitaliseringen kan direct aan het begin van de planperiode. De consequenties voor de
ondersteuning met cursus lezen van oud schrift kan later als duidelijk is wat er op dit gebied
al beschikbaar is. Met de redactie is inmiddels al gesproken over het opnemen van nieuwe
rubrieken.
Het creëren van nieuw beleid en bestuursvormen kan worden aangevat wanneer daarvoor
gelegenheid is.
De plannen worden hierna in een matrix weergegeven. Daarbij geldt dat de plannen 6, 10 en
11 pas kunnen worden aangevat wanneer het bestuur daarvoor voldoende (tenminste vijf
bestuursleden) menskracht heeft.
Het bestuur van de Vereniging Veluwse Geslachten.
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Relatie met de meerjarenbegroting
In de volgende matrix zijn de plannen voor de planperiode overzichtelijk weergegeven.
Plan
1 Promotie
2 Media
3 Helpdesk
4 DNA-project
5 Digitaal
6 Samenwerking
7 ORA, notarieel
8 Nieuwe rubrieken
9 Projectbasis
10 Schoolprojecten
11 Kortingen
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