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Historische Vereniging Westelijk Voorne (HVWV) 

Beleidsplan 2020 – 2025 

 

 

 
 

 

 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Historische Vereniging Westelijk Voorne. Dit 

beleidsplan is bedoeld voor de periode 2020 t/m 2025. Het beleidsplan werd vastgesteld 

in de bestuursvergadering van 17 maart 2020 en ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2020. 
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ORGANISATIE – OPRICHTING, STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN STATUUT 
VAN HET OPENLUCHTMUSEUM “DE DUINHUISJES” 
 

 

OPRICHTING 

De Historische Vereniging Westelijk Voorne is een vereniging en werd opgericht op 7 april 1987. 

De HVWV voldoet aan de criteria van een ANBI-organisatie. 

 

STATUTEN (BIJLAGE 1) 
 
De statuten van de vereniging werden voor het laatst vastgesteld op 22 november 2001 ten kantore 

van notaris P.J. Buijtinck in Brielle. De inhoud van de statuten kan geraadpleegd worden op de 

website van de vereniging www.hvwv.nl. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BIJLAGE 2) 
 
Conform de statuten heeft de Algemene Leden Vergadering het laatst op 28 maart 2019 een 

Huishoudelijk Reglement vastgesteld waarin het Algemeen en Dagelijks Bestuur, de 

Bestuursfuncties, Commissies, Raden en Werkgroepen, sommige aspecten van het 

Lidmaatschap, modaliteiten van de Algemene Bestuursvergadering en de Algemene Leden 

Vergadering, Publicaties en de Privacyverklaring AVG nader omschreven worden. De inhoud van 

het Huishoudelijk Reglement kan geraadpleegd worden op de website van de vereniging 

www.hvwv.nl. 

STATUUT VAN HET OPENLUCHTMUSEUM “DE DUINHUISJES” BINNEN DE 

HVWV 

Het openluchtmuseum “De Duinhuisjes” is een “Geregistreerd Museum” en voldoet aan de 

Museumnorm.  
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ORGANISATIE HVWV - WERKGROEPEN 
 

REDACTIE STRUINEN 

Struinen is het verenigingsblad van de HVWV en verschijnt drie maal per jaar. De redactie 

bestaat doorgaans uit 2 a 3 leden. 

 

WERKGROEP MARIA RUST 

De leden van deze werkgroep verzamelen documentatie en zetten zich in voor het 

onderhoud en behoud van de oude begraafplaats ‘Maria Rust’ in Rockanje. Een en ander 

heeft geresulteerd in de restauratie, het dagelijks beheer en het publiek toegankelijk maken 

en houden van de begraafplaats. De werkgroep heeft een eigen website 

www.mariarust.nl.      

 

WERKGROEP ARCHIEF EN HISTORISCH ONDERZOEK 

De leden van deze werkgroep verzamelen en onderzoeken historische gegevens over en 

materiaal uit westelijk Voorne en proberen de geschiedenis - zowel schriftelijk als 

mondeling - zo verantwoord mogelijk vast te leggen. Ze gaan hierbij zover mogelijk terug 

in het verleden. Ook worden relevante foto’s en artikelen met betrekking tot de 

geschiedenis van de streek verzameld en in het archief beheerd, waaronder een 

knipselarchief, dat als doelstelling heeft een beeld te geven van de recente ontwikkelingen 

in westelijk Voorne, voor zover deze aan het publiek gepresenteerd worden door de 

plaatselijke pers. Het criterium voor opname in het knipselarchief is de verwachting dat de 

beschreven ontwikkelingen van min of meer blijvende betekenis zullen zijn voor de kennis 

van westelijk Voorne, in zekere zin "historie in wording". De leden van deze werkgroep 

doen de intake en registratie van objecten in het inventarisatieprogramma ADLIB.  

Speciale projecten: de leden van deze werkgroep houden zich bezig met het stimuleren 

van schrijvers en bevorderen van de uitgave van boeken en andere publicaties met 

betrekking tot de historie van westelijk Voorne.  

Het archief is gevestigd in het Dûnhus. Openingstijden van het archief: elke dinsdag van 

09.00 tot 12.00 uur.  

.     .     

WERKGROEP COLLECTIE EN BEHEER (DEPOT) 

De HVWV heeft een aanzienlijke hoeveelheid aan historisch materiaal verzameld en 

gearchiveerd. De leden van deze werkgroep doen de intake en registratie van objecten in 

het inventarisatieprogramma ADLIB. Onder de activiteiten vallen: inschrijven, 

determineren, beschrijven, digitaliseren, dateren, merken, eventueel repareren of 

restaureren, alsook de registratie van bruiklenen aan derden.  

Het depot is gevestigd in het Dûnhus en is niet toegankelijk voor externen. 
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WERKGROEP PRESENTATIE EN EDUCATIE 

De leden van deze werkgroep verzorgen de roosters voor de gidsen, de 

opleiding/workshops, diverse bijeenkomsten, lezingen/excursies en deelname aan 

evenementen. Ze plannen groepsrondleidingen voor volwassenen, scholen en regelen de 

catering van groepen. Voor de jaarlijkse tentoonstelling stellen ze het thema vast, kiezen 

objecten, regelen bruiklenen en richten de tentoonstelling in, inclusief een educatief 

programma voor onder andere scholen. Ze  zijn het aanspreekpunt voor de algemene 

exposities in de Duinhuisjes, regelen de balie, delen folders uit, verkopen 

toegangsbewijzen en winkelmateriaal, zorgen voor de veiligheid van het publiek. Ze 

verzorgen de roosters van de medewerkers, nodigen deelnemers aan markten uit, richten 

het terrein in bij evenementen, ruimen het op en verzorgen de catering. Voor Levende 

Geschiedenis bepalen ze het maandelijks thema, de vaste figuranten en gidsen. Idem voor 

kindermiddagen, poppenkast en markten zoals de Boeldag.   

 

WERKGROEP PR EN COMMUNICATIE 

Hieronder valt de algemene interne communicatie tussen de vrijwilligers door middel van 

de nieuwsbrief “De Dûnmier”, de externe communicatie en de promotie van de vereniging 

en het museum in de meest algemene zin van het woord, het bijhouden van de website, 

facebook en twitter, contacten met de pers en de (eind)redactie van Struinen. De leden van 

deze werkgroep onderhouden de contacten met de adverteerders en dragen de activiteiten 

van de vereniging uit middels folders, posters of opname in evenementengidsen, et cetera     

 

WERKGROEP BEHEER EN BEDRIJFSVOERING 

De leden van deze werkgroep verzekeren (in de meest algemene zin) het behoud van de 

Duinhuisjes en aanbehoren: klimaatbeheersing, onderhoud, reparaties en beveiliging. 

Daarnaast verzorgen ze de buitenruimte (wegen en paden), de tuin, de afrastering en de 

dieren. Voor het schoonmaken van de huisjes dienen deze deels ontruimd te worden na 

het seizoen. Meubels worden in de was gezet. Er is een voorjaarsschoonmaak en verder 

2-wekelijkse schoonmaak. Ze assisteren bij het herinrichten van de Duinhuisjes, doen aan  

voorraadbeheer en verzorgen keuken/wc. Voor het Depot Beheer houden ze de 

klimaatbeheersing bij en houden de lokalen schoon (ongediertebestrijding et cetera).  

 

LEDENADMINISTRATIE 

Het lidmaatschap van de HVWV bedraagt in 2020 minimaal € 15,-- per jaar   

 
 

 

 

 
MISSIE , VISIE EN BELEIDSVOORNEMENS 
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A. MISSIE  

De HVWV zet zich in voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van westelijk 

Voorne door instandhouding van, onderzoek naar en publicaties over cultuurhistorisch 

waardevolle gebouwen en monumenten, alsmede de leefgemeenschappen en de 

bewoners van westelijk Voorne in het algemeen en het openluchtmuseum “De 

Duinhuisjes” in het bijzonder. 

 
B. VISIE   

De HVWV draagt haar missie uit door zorg te dragen voor: 

- een goed beheer van het museum in al haar facetten in materiële en immateriële zin; 

- het uitdragen en borgen van de cultuur en de geschiedenis van de bewoners van 

westelijk Voorne en het organiseren van informatieve tentoonstellingen; 

- het onderzoek naar historisch relevante data zoals verhalen, gebruiken, taal/dialecten 

en gebeurtenissen en het schriftelijk of visueel vastleggen hiervan d.m.v. publicaties, 

boeken of foto/filmmateriaal;  

- het beheren van een museum- en verenigingsarchief;  

- het toegankelijk maken van data voor een breder publiek. 

 

Het openluchtmuseum mag geen starre omgeving zijn, maar een plek waar mensen 

samenkomen en waar ook het reële leven deel uitmaakt van een allesomvattend 

verhaal, van een wereld in verandering. De huisjes en de collectie zijn de basis en het 

vertrekpunt van waaruit nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden. Het 

immaterieel cultureel erfgoed (waaronder ‘Levende Geschiedenis’) vormt een wezenlijk 

onderdeel van de collectie en loopt als een rode draad door de werking van het 

museum. 

 

C. BELEIDSVOORNEMENS 

De vereniging tracht haar missie volgens bovenvermelde visie te verwezenlijken door: 

1. Het opsporen, onderzoeken en registreren van de geschiedenis van 

westelijk Voorne d.m.v. 

a. Bronnenonderzoek 

Door het instellen van historische en archivalische werkgroepen stimuleert de 

vereniging onderzoek naar de geschiedenis van westelijk Voorne en van de 

Duinhuisjes. Ook de redactie en schrijvers van het ledenblad “Struinen” doen ten 

behoeve van hun artikelen het nodige historisch onderzoek. 
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b. Verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde (Archief/Depot) 

Het beleid is er op gericht om, binnen de fysieke mogelijkheden en financiële 

middelen, in het Depot en het Archief voorwerpen, beeldmateriaal, boeken, 

informatiedragers, et cetera te verzamelen, die specifiek in westelijk Voorne werden 

gebruikt en van belang zijn voor de historie van deze regio. Het verhaal van de 

Duincultuur dient duidelijk gedefinieerd en vastgelegd te worden en er dient gericht 

onderzoek naar de al aanwezige data te gebeuren. De documentatie daaromtrent 

moet voor alle belangstellenden toegankelijk zijn en waar nodig moeten nieuwe 

onderzoeksgebieden geïnitieerd worden. Er worden geen voorwerpen verzameld 

die zonder veel moeite overal te verkrijgen zijn. De aangeboden en verkregen 

zaken worden op een inventarisatielijst ADLIB gedigitaliseerd. De voorwerpen 

worden tentoongesteld in permanente of bijzonder exposities in het 

openluchtmuseum “De Duinhuisjes” of in bruikleen gegeven aan derden ten 

behoeve van relevante exposities.  

c. Streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord en 

van de Duinhuisjes in het bijzonder 

De HVWV spant zich binnen de gemeente Westvoorne in voor het behoud van 

monumenten in de ruimste zin van het woord en van de Duinhuisjes in het 

bijzonder. Het bestuur van de HVWV moet daarom streven naar zitting in een 

gemeentelijke commissie die daarvoor bevoegd is, eventueel de 

monumentencommissie. Het bestuur onderneemt indien nodig, in overleg met 

andere relevante partijen (zoals bijvoorbeeld de Oudheidkamer van Oostvoorne), 

actie naar de betreffende instantie(s) voor behoud van de monumenten. Om het 

behoud van monumenten te stimuleren dient het Bestuur van de HVWV financiële 

ondersteuning vanuit de bevoegde instanties na te streven. 

 

d. Vastleggen van belangrijke gebeurtenissen (Archief en Historisch 

Onderzoek) 

D.m.v. foto’s, video’s en documenten zullen bestemmingsplannen of wijzigingen 

hiervan, uitbreidingsplannen, inrichting buitengebied, grenswijzigingen, bijzondere 

gebeurtenissen enz., kortom alles wat sterk ingrijpt op de ontwikkeling van westelijk 

Voorne, worden vastgelegd en gearchiveerd. Het bestuur streeft er naar het archief 

te digitaliseren en toegankelijk te maken voor haar leden en alle belangstellenden. 

Om dit doel te bereiken dient een Collectieplan geschreven te worden.   

e. Samenwerken met instellingen en verenigingen die relevant zijn voor de 

doelstellingen 
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Om haar doelstellingen te bereiken werkt de HVWV samen met de gemeente 

Westvoorne en met het Streekarchief Voorne-Putten. Op ad hoc basis zal, indien 

nodig, ook met andere relevante instellingen worden samengewerkt. Verder wordt 

gestreefd naar een bredere inbedding van de HVWV in het maatschappelijk 

gebeuren door het vergroten van de netwerken en door contacten te (onder)houden 

met andere (vrijwilligers)organisaties zoals bibliotheken, volksuniversiteiten, 

heemkundige verenigingen, oudheidkamers, toneel- en zangverenigingen, et 

cetera en te onderzoeken waar gezamenlijke mogelijkheden liggen.  

2. De historie onder de aandacht brengen van de inwoners van westelijk 

Voorne d.m.v. 

a. Het uitgeven van een verenigingsblad 

De uitgave van het verenigingsblad: “Struinen” wordt verzorgd door de redactie. Het 

is wenselijk dat een vertegenwoordiger van de redactie zitting heeft in het bestuur. 

Het tijdschrift komt drie maal per jaar uit en wordt verspreid onder de leden. In het 

tijdschrift worden artikelen en/of foto’s gepubliceerd m.b.t. de geschiedenis van 

westelijk Voorne in de ruimste zin van het woord. 

 
b. Het organiseren van educatieve activiteiten 

De vereniging beheert en onderhoudt een documentatiecentrum waarin boeken en 

geschriften van historische waarde of met historische gegevens worden 

opgenomen. Deze boeken en geschriften liggen voor iedereen elke 

dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage. Aan de leden van de HVWV 

worden ook boeken uitgeleend. Het documentatiecentrum van de HVWV is 

gevestigd op de begane grond van het Dûnhus, gelegen aan de Duinstraat 18 te 

Rockanje. Er worden tevens nieuwe onderzoeksgebieden geïnitieerd. 

Elk jaar wordt een thematentoonstelling georganiseerd. Het thema wordt gekozen 

in functie van een historische gebeurtenis of heeft betrekking op een aspect uit het 

leven van de vroegere bewoners van westelijk Voorne,  

Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, wordt er een lezing georganiseerd. De 

lezingen zullen gaan over een onderwerp uit de lokale of regionale historie in de 

ruimste zin van het woord. In bijzondere gevallen zal worden samengewerkt met 

andere instellingen of verenigingen.  

Minimaal eenmaal per twee jaar wordt voor leden van de HVWV een excursie 

georganiseerd die een zekere samenhang heeft met het openluchtmuseum ¨De 

Duinhuisjes¨ of met de lokale of regionale historie. 
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Op verzoek wordt er aan onderwijsinstellingen en andere organisaties uit westelijk 

Voorne informatie gegeven over het ontstaan en de historie van de gemeente 

Westvoorne in de breedste zin van het woord. 

Indien een Open Monumentendag wordt georganiseerd, zal de HVWV 

medewerking verlenen en zal het verenigingsblad “Struinen” onder andere gewijd 

zijn aan het thema van de Open Monumentendag. 

Standaard dient gezorgd te worden voor gestructureerde opleiding en begeleiding 

van nieuwe gidsen/vrijwilligers, en voor regelmatige bijscholing van meer ervaren 

vrijwilligers door middel van lezingen, excursies en interne bijeenkomsten met een 

educatieve insteek. 

Er is een website ingericht waarin naast de algemene informatie over de HVWV en 

haar activiteiten, informatie met betrekking tot de historie van westelijk Voorne, in 

de breedste zin van het woord, en over de Duinhuisjes in het bijzonder, wordt 

vermeld. Tevens zal de website met name reageren op actuele situaties m.b.t. de 

historie.  

 

c. Het bevorderen van publicaties 

Naast de publicaties in “Struinen” wordt er een Publicatiefonds ingesteld. Een op te 

richten werkgroep Publicatiefonds zal het schrijven en uitgeven van boeken over 

de historie van westelijk Voorne trachten te bevorderen en te begeleiden. Het fonds 

zal – na acceptatie door het Bestuur - de uit te geven boeken financieren en daartoe 

voldoende middelen aanhouden. De opbrengsten van een boek worden met het 

fonds verrekend. 

 

d. Het versterken van de Public Relations door goede contacten met bedrijven, 

media en overheden te onderhouden. 

 

e. Het op peil houden en verjongen van het vrijwilligersbestand en een 

vrijwilligersbeleid opstellen. 

 

f. Het in stand houden / bewerkstelligen van een groei van het ledenbestand. 
 

g. Financieel gezond blijven door het voeren van goede kosten-batenanalyses. 
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D. EVALUATIE VAN HET VORIG BELEIDSPLAN 
 

Door diverse wisselingen in de samenstelling van het Bestuur in de afgelopen tien jaar is 

het Beleidsplan 2015 – 2020 in de conceptuele fase blijven steken. Daardoor geeft het 

document de indruk ad hoc te zijn samengesteld, wat de overzichtelijkheid en de 

begrijpelijkheid niet ten goede komt.  

 

 

E. EVALUATIE VAN DE BESTAANDE INTERNE 
WERKING 
 
Leden 
Ongeveer 80 % van de leden is afkomstig uit de regio westelijk Voorne. De leden zijn onze 

voornaamste sympathisanten en genereren via de ledenbijdragen een vaste bron van 

inkomsten. De werving van nieuwe leden moet een constant aandachtspunt zijn, 

 

Vrijwilligers 
De vrijwilligers zijn voornamelijk lokale mensen die begaan zijn met het behoud van de 

lokale geschiedenis/historie. De vrijwilligersgroep is ons grootste kapitaal en zorgt voor 

continuïteit in de activiteiten van de vereniging. 

De vereniging heeft circa 130 vrijwilligers op wiens steun gerekend kan worden. Een aantal 

zet zich zeer regelmatig en op vaste dagen in voor het museum. De andere groep 

vrijwilligers komt op ad hoc basis. De vrijwilligers zijn verdeeld in werkgroepen en elke 

werkgroep heeft een coördinator.   

 

Wil het museum meer vrijwilligers werven voor specifieke taken binnen het museum, zoals 

bijvoorbeeld gidsen, gastvrouwen/-heren, beschrijvers van de collectie in ADLIB en hulp 

bij het onderhoud van het museum, dan dient er permanent aandacht besteed te worden 

aan ledenwerving . De beschrijvers in ADLIB bijvoorbeeld hebben specifieke kennis nodig 

om met de museale objecten om te kunnen gaan en ze goed en systematisch te kunnen 

beschrijven. Er zijn reeds functieomschrijvingen opgesteld. Een wervingsprogramma voor 

vrijwilligers is een absolute noodzaak gezien de hoge leeftijd een factor is in de 

inzetbaarheid van onze vrijwilligers. 

 

Naast werving zal het museum zich ook richten op educatie van de vrijwilligers. In overleg 

met de Commissie Cultureel Erfgoed van de Erfgoedkamer Zuid-Holland zijn de 

mogelijkheden voor cursussen voor vrijwilligers verkend en is de eerste cursus in het 

najaar van 2019 van start gegaan. 
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F. OMGEVINGSANALYSE 

 Actueel beeld van de vereniging 

De HVWV is een vereniging met veel leden en vrijwilligers die in de regio westelijk Voorne 

heel actief is, veel evenementen organiseert, goede PR doet en een gezonde 

bedrijfsvoering heeft.   

 

Wie zijn de bezoekers aan het openluchtmuseum? 
De bezoekers zijn leden van de HVWV, geïnteresseerden in de geschiedenis van westelijk 

Voorne en de Duinhuisjes, de bevolking van de regio, schooljeugd, toeristen en 

belangstellenden uit binnen- en buitenland, toevallige passanten (bijvoorbeeld wandelaars 

en bezoekers aan het Zuid-Hollands Landschap).  

De museumcommissie besteedt aandacht aan de toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking (zoals rolstoelgebruikers). Soms, zoals voor bezoeken door groepjes 

dementerenden, worden speciale programma’s samengesteld door vrijwilligers die 

daarvoor een speciale opleiding hebben gevolgd. 

 

Netwerkanalyse. Wie zijn onze stakeholders?  
Onze stakeholders zijn onder andere leden van de HVWV, adverteerders in Struinen, 

diverse sponsoren en sympathisanten, instellingen en verenigingen die relevant zijn voor 

onze doelstellingen, de inwoners van Westvoorne, onderwijsinstellingen, bibliotheken, 

volksuniversiteiten, toneel- en zangverenigingen, media en pers, de gemeente 

Westvoorne, het Streekarchief Voorne-Putten, toeristische instanties, hotels/campings 

ZHL, et cetera. 

Het openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ is geen enclave binnen Westelijk Voorne. Als 

vereniging maken wij deel uit van het culturele landschap van de regio en dus van de 

leefgemeenschappen van Rockanje, Tinte en Oostvoorne. Het is onze ambitie om de 

binding met deze gemeenschappen te versterken. Maatschappelijke relevantie is daarbij 

een belangrijke drijfveer. Ook daartoe zullen nieuwe initiatieven ontwikkeld worden. 

 

 
G. FINANCIELE MIDDELEN 

Entreegelden, contributies, gemeentelijke subsidies, giften van fondsen of donateurs, 

advertentieopbrengsten in ons Blad Struinen en de verkoop van artikelen op een jaarlijkse 

veiling zorgen voor een financiële bron van inkomsten. 
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Er bestaan plannen om naast bovenvermelde inkomsten, indien noodzakelijk in de 

toekomst, een speciaal fonds in het leven te roepen in de vorm van “Vrienden van de 

Duinhuisjes”. Onze sponsoren en adverteerders dienen, bijvoorbeeld via een wandbord in 

het Dûnhus, in het zonnetje geplaatst te worden. 

Hoe dan ook dienen we in de toekomst commerciëler te gaan denken over wat we kunnen 

bieden, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van de locatie en of gedeelten hiervan. 

Ook bij de activiteiten zal er een duidelijke winstbegroting zijn en waar mogelijk kunnen we 

naar derde partijen meer letten op onze kosten en dus bij aanvang duidelijker 

communiceren met partijen. 

 

H. SWOT-ANALYSE INTERNE WERKING 

Sterk 

Structuur - organigram: de structuur is werkbaar, vandaar goede bedrijfsvoering en 

continuïteit in het bestuur; het organigram is helder, evenals de taakomschrijvingen.  

Communicatie intern en extern is helder; goede PR en goede Dûnmier en Struinen; goed 

gebruik van sociale media. Overzichtelijke en up to date website en Facebookpagina. 

Lidmaatschapsbijdrage is laag 

Ledenadministratie is op orde 

ANBI-status van de vereniging 

¨De Duinhuisjes¨ als ¨Geregistreerd Museum¨  

Actieve vereniging: er gebeurt veel, waaronder leuke evenementen 

Uniek museum met regionale bekendheid op een mooie locatie in de nabijheid van een 

bekend wandel- en fietsknooppunt 

Groepsbezoeken zitten in de lift: op deze trend inspelen via aangepaste infrastructuur 

 

Zwak  

Hoge gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers 
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Steeds hogere werkdruk bij een krimpend aantal vrijwilligers (tijd/menskracht)  

Problemen communicatie liggen bij de uitvoering: bijvoorbeeld vrijwilligers die zich niet 

houden aan de werkafspraken 

Afhankelijkheid van subsidies of donaties / te weinig commercieel bewustzijn 

Meer en ingewikkelder regelgeving 

Weinig historisch onderzoek / onvoldoende historische deskundigheid 

Ledenwerving kan beter: nieuwe ideeën nodig 

Netwerken kan beter: nieuwe markten en doelgroepen zoeken 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 

Op veel punten scoort de HVWV redelijk tot goed, behalve op het gebied van historisch 

onderzoek, het houden van lezingen en het schrijven van publicaties. Dit komt deels omdat 

de afgelopen jaren de nadruk is komen te liggen op het houden van evenementen, deels 



14 
 

omdat er voor de administratieve\archivale functies een tekort is aan vrijwilligers. Er ligt 

voor het bestuur de taak om mensen te behouden en nieuwe mensen te vinden die zich 

daarvoor willen inzetten. Eenmaal die mensen gevonden, zal er aandacht moeten worden 

besteed aan een degelijke opleiding en bijscholing. 

Het tekort aan vrijwilligers is een algemene bekommernis. Er zal creatief naar bijkomende 

manieren moeten worden gekeken om de vrijwilligerspool op peil te houden. Dat laatste 

geldt tevens voor wat betreft het ledenbestand. Hoe dan ook moeten we als vereniging 

commerciëler gaan denken.  

 

Onze vereniging moet zich voorbereiden op de toekomst. Wil museum ‘De Duinhuisjes’ 

een ‘levend’ museum blijven als onderdeel van een levendige vereniging, dan moeten we 

in beweging blijven. Van die dynamiek getuigen al een aantal initiatieven van de afgelopen 

jaren. Een museaal project als de jaarlijks wisselende permanente tentoonstelling is een 

voorbeeld van hoe ‘De Duinhuisjes’ zich als museum al doende herdenkt. Diezelfde 

dynamiek is ook afleesbaar uit de workshops en evenementen die de laatste jaren in ‘De 

Duinhuisjes’ plaatsvinden, waarbij een belangrijke doelgroep wordt gevormd door kinderen. 

De wereld verandert snel, ons publiek verandert, de regelgeving verandert, het 

openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ moet mee veranderen. 

De wijze waarop en door wie de doelstellingen / beleidsvoornemens in dit beleidsplan 

zullen worden gerealiseerd, zullen per werkgroep worden opgenomen in een actieplan. Het 

beleidsplan zal eenmaal per jaar worden geëvalueerd. 
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