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De vereniging in de omgeving
Vrijwilligers, lokaal draagvlak, lobby en subsidies
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QR-Code
Wanneer u in dit handboek een
zogenaamde QR-code tegenkomt,
is er meer informatie over het onderwerp beschikbaar op onze website. Door de code eenvoudigweg
met uw smartphone te scannen,
kunt u via de dan getoonde link
deze informatie lezen of bekijken.

Geen smartphone? Gebruik dan
de korte URL die gemeld wordt
bijvoorbeeld in dit geval:
http://bit.ly/hhv-handboek

Colofon

Mogelijk gemaakt door:
Provincie Gelderland
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Inleiding
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Een historische vereniging staat nooit op zichzelf, maar wordt gevormd en beïnvloed door haar
omgeving. Dit geldt voor de interne organisatie, zoals de vrijwilligers die de vereniging draaiende
houden, alsook voor de externe factoren die van invloed zijn op het voortbestaan van de vereniging. Denk hierbij aan het lokale draagvlak, de lobby die gevoerd wordt bij de gemeente en de
subsidies van overheden en fondsen. In deze module bekijken we hoe een historische vereniging
zich optimaal kan positioneren en hoe ze medestanders kan vinden voor haar doelstellingen.

Hoofdstuk twee besteedt aan-

dacht aan de totstandkoming van
historische verenigingen, met in het
bijzonder de stap naar een eigen
‘clubhuis’. Welke verantwoordelijkheden brengt het met zich mee?
Aansluitend daarop bestuderen
we in het derde hoofdstuk hoe een
historische vereniging zich verhoudt
tot de lokale bevolking. Hoe kunt u
het bereik vergroten en meer maatschappelijke betrokkenheid creëren? In het vierde hoofdstuk laten

we zien hoe de slagkracht vergroot
kan worden door een sterk bestuur
en een goed beleidsplan. Om een
nieuwe koers te laten slagen is het
belangrijk om de neuzen dezelfde
kant op te hebben. Hoofdstuk vijf
besteedt aandacht aan het kloppende hart van iedere historische
vereniging, namelijk de vrijwilligers.
Hoe kunt u vrijwilligers het beste werven en motiveren? En hoe
behoudt u ze? De gemeente is een
belangrijke partner voor historische

verenigingen. Het zesde hoofdstuk
is daarom in het geheel gericht op
de gemeentelijke lobby. Door de
werking van gemeenten beter te
begrijpen zult u meer aan elkaar
hebben. Aansluitend hierop behandelen we in het zevende en laatste
hoofdstuk fondsen en subsidies.
Welke mogelijkheden zijn er voor
historische verenigingen, zowel bij
gemeentes als daarbuiten? U krijgt
hier concrete handvaten om zelf
subsidies te werven.
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Hoofdstuk 2: Van huiskamer
naar eigen clubhuis
De meeste historische verenigingen zijn ontstaan vanuit een paar mensen met een
gedeelde interesse voor lokale geschiedenis. Zij zijn getriggerd door verhalen, monumenten, een doos oude foto’s of brieven. Gedeelde passie is leuk, dus al snel vinden
kleine groepjes elkaar om samen in de lokale geschiedenis, archeologie of genealogie
te duiken. Zo kan het initiatief uitgroeien tot een grote groep mensen met en groeiende verzameling foto’s en documenten. Door middel van een tijdschrift en lezingen
wordt de individuele kennis gedeeld met de omgeving.

De overgang van een klein clubje
in een woonkamer met wat dozen
op zolder, naar een grotere groep
die eigenlijk wel een eigen ‘clubhuis’
wil, is een grote stap. Een stap die
op korte en langere termijn vaak

veel voeten in aarde heeft. Zolang
de gedeelde passie de verbindende
factor is kan er veel worden gerealiseerd. De stap naar professionalisering betekent onder andere dat er
aandacht besteed moet worden aan:

van een forme• Oprichten
le vereniging, verenigingsstatuten en bestuur;

van een locatie, beheer
• Huren
en inrichting van dat pand
en de noodzaak om de jaar-

lijkse kosten te voldoen;

en jaarlijks
• Ledencontributie
financiële verantwoording
afleggen aan de leden;

uitvoeren die te ma• Taken
ken hebben met de continuïteit van de vereniging;

naar meer mensen die
• Zoeken
actief taken willen uitvoeren
voor de historische vereniging.

De vrijblijvendheid van de

groep historisch geïnteresseerden
die elkaar wekelijks ontmoeten om
te praten over de lokale geschiedenis verdwijnt met de verhuizing
naar een eigen locatie. De vrijwilligers krijgen meer taken op hun
schouders. Het voortbestaan wordt
een belangrijk tweede doel van de
vereniging.
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Hoofdstuk 3: De omgeving
van de vereniging
Veel verenigingen hebben tussen de 350 en ruim 1000 leden. Elk lid staat meestal
voor één huishouden van gemiddeld 2,1 persoon. Het directe bereik bij de lokale bevolking ligt dus tussen de 735 en ruim 2520 personen. Als het gaat om de passie delen
voor de lokale historie, het verspreiden van tijdschriften, organiseren van lezingen of
andere activiteiten is dat een prima bereik voor een vereniging. Maar als de ambitie
verder gaat dan de eigen passie en de vereniging zich ook wil inzetten voor het behoud
van lokale monumenten, het interesseren van de jeugd of het beschermen van het
stadsgezicht, is het nodig om dit bereik te vergroten.

De ambitie van het bestuur is

meestal gebaseerd op twee pijlers;
allereerst het verzamelen en beheren van de lokale historie en ten
tweede het eigen voortbestaan.
Voor dit laatste is het verstandig
dat de vereniging zich een stevige
plek in het lokale speelveld toe-eigent. Het bestuur speelt hierin een
belangrijke rol. Wat zijn de ambities
en wat zijn de competenties van de
bestuurders? Passen zij goed op de
centen? Willen ze nog steeds het
liefst alleen met lokaal historisch onderzoek bezig zijn? Of hebben zij de
ambitie om wat teweeg te brengen
in de lokale omgeving? Dat laatste
kan heel breed opgevat worden.
Denk bijvoorbeeld aan:
Een fietsroute maken langs
bijzondere historische plekken;
Rondleidingen geven
in de zomer;
Schoolklassen ontvangen;
Zorgcentra bezoeken met oude
foto’s, verhalen en voorwerpen;
Samenwerken met de lokale
supermarkt voor een stickerboek
of koffiebekers met oude foto’s;
Een expositie maken in het
eigen pand, in de bibliotheek
of in het zorgcentrum;
Adviseren van de gemeente over straatnamen;
Inspreken bij commissies van
de gemeenteraad om de lokale
historie op de agenda te krijgen;
Actievoeren voor het behoud
van een lokaal monument;
Een nieuwe organisatie
helpen opzetten die een
lokaal monument gaat beheren en exploiteren.

te vertellen, om de lokale politiek
te volgen en samen te werken met
andere verenigingen en organisaties. Het is belangrijk om de eigen
website aantrekkelijk te maken, de
zichtbaarheid online en offline te
vergroten en fondsen en subsidies
te werven waarmee de plannen
gerealiseerd kunnen worden.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Zie de modules 'Projecten en aanpak' en 'Educatie en jongeren bereiken' voor meer informatie over de
uitvoering van dit soort projecten.

Kiest het bestuur ervoor om

zich maatschappelijk betrokken op
te stellen, dan vraagt dat een andere
energie dan enkel het gepassioneerd bezig zijn met de lokale historie. Dat geldt zowel voor het bestuur
als voor de groep actieve vrijwilligers
daar omheen. Er zijn mensen nodig
die het leuk vinden om de verhalen

Verhaal van Gelderland
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Hoofdstuk 4: Bestuur en beleid
De slagkracht van een vereniging wordt vergroot als er een grotere groep mensen is die
zich actief wil inzetten. Als alles op de schouders van het bestuur neerkomt, is met name
de factor beschikbaarheid een beperkende factor voor de ambities. De bestuursleden zijn
vaak de meest actieve vrijwilligers. Hoe kan die actieve groep uitgebreid worden?

De vrijwilligers van het eerste

uur zijn niet altijd te porren voor de
nieuwe koers. Zij zijn ooit begonnen met de vereniging vanuit
de inhoudelijke passie. Educatie,
politiek, marketing en fondswerving
staan hier ver vanaf. Vaak zitten er
bij de recentere leden mensen die
ervaring hebben met deze onderwerpen. Voor het voortbestaan van
de vereniging is het belangrijk dat
deze nieuwe leden bereid zijn en
de mogelijkheid krijgen om zich op
deze fronten in te zetten.

Het bestuur kan zijn slagkracht

vergroten door te professionaliseren.
Daarbij hoort in eerste plaats het

jaarlijks volgen van de vaste cyclus:
jaarrekening, beleidsontwikkeling,
planvorming, vaststellen begroting.
Houd bij de planvorming - naast de
eigen wensen en dromen - in de
gaten wat er zich in de omgeving afspeelt. Welke ontwikkelingen spelen
er lokaal? Wat doet de gemeente?
Wat doen andere verenigingen?
Welke thema’s spelen er en hoe kan
de eigen vereniging daar iets positiefs aan toevoegen? Naast de inhoudelijke bestuurszaken is het voor
het eigen voortbestaan belangrijk
om het ‘besturen’ samen serieus aan
te pakken. Zorg voor openheid, laat
alle meningen horen en durf elkaar
aan te spreken op gedane beloftes.

TIP!

Meer informatie

Lees op de verdiepingspagina meer over
Code Governance Cultuur
https://bit.ly/hvv-verenigingen

Beleidsplan

Beleidsplan

Om de ambities concreet te formuleren en als bestuur een gezamenlijke koers te bepalen wordt er een
beleidsplan geschreven. Dit kan een
meerjarenplan zijn met een concrete uitwerking per kalenderjaar.

Integer en
rolbewust
handelen

Een beleidsplan bevat de
volgende onderdelen:
• Samenvatting (voor

Waarde scheppen voor en in
de samenleving

de snelle lezers)

• Inleiding (korte typering van
de vereniging en de plaats
waar deze zich bevindt)

• Historie en ontstaan
van de vereniging

Zorgvuldig
besturen

• Lokale omgeving en ontwikkelingen die van belang zijn
voor de vereniging (waar de
vereniging op wil aansluiten

Goed toezicht
uitoefenen

of rekening mee wil houden,
of waar de collectie en de
activiteiten logischerwijs uit voortkomen)

9

• Missie, visie en doelstellingen
op langere en kortere termijn

• Bestuur en vrijwilligers
• Huisvesting
• Omschrijving van de
producten en activitei-

De Code Governance Cultuur kan helpen om als bestuur
onderling het juiste gesprek te voeren.
De code kent vier invalshoeken

1. Waarde scheppen voor en in de samenleving;
2. Integer en rolbewust handelen;
3. Zorgvuldig besturen;
4. Goed toezicht uitoefenen.

ten van de vereniging

• Omschrijving van de collectie (wat is de herkomst
van de collectie en hoe
verhoudt de collectie zich
ten opzichte van de missie
en visie van de vereniging)

• Begroting

Verhaal van Gelderland
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Hoofdstuk 5: Vrijwilligers
Zonder een groep actieve en betrokken vrijwilligers is de vereniging niet in staat de genoemde activiteiten uit het beleidsplan uit te voeren. Maar hoe kom
je als vereniging aan voldoende vrijwilligers? Een deel van hen zal
spontaan aan komen waaien, zij houden van de lokale historie en
zoeken gelijkgestemden om hun hobby uit te voeren.

TIP!

Meer informatie
Bekijk de animatie.

https://bit.ly/hhv-filmpjes

Zoals eerder al aangegeven,

zijn er ook mensen nodig met andere
kwaliteiten. Dankzij het beleidsplan
kan het bestuur beter formuleren
wat er gedaan moet worden voor het
voortbestaan van de vereniging en
voor welke taken mensen gezocht

worden. Zo kan concreter gezocht
worden naar mensen, op basis van
interesses en competenties. Werf
mensen niet om te komen werken bij
de historische vereniging, maar vraag
hen voor specifieke taken.

Jonge vrijwilligers werven

Een veel gehoorde klacht van historische verenigingen is dat het zo
moeilijk is om jongere mensen aan
te trekken.

jongeren op waar zij
• Zoek
samenkomen en kijk of u op

•

Een paar overwegingen die hierbij
kunnen helpen:
Ga in gesprek met jongeren
over wat zij weten over en
vinden van de lokale historie. Luister oprecht naar de
jongere generatie en geef
hen de ruimte om hun eigen
invalshoek te kiezen en het op
hun eigen manier te doen;
Geef een groepje jongeren de
verantwoordelijkheid over één
of meer activiteiten en accepteer dat zij het anders invullen
dan u zelf zou hebben gedaan;

•

deze locatie een laagdrempelige activiteit kunt organiseren;
Nodig een groepje jongeren
uit en laat ze vertellen wat ze
vinden van de website en van
de activiteiten van de vereniging. Neem ze serieus en sta
open voor verandering vanuit
de wetenschap dat de volgende generatie uiteindelijk het
stokje van u gaat overnemen.

Vacature advertenties
Maak wervende advertenties
voor uw vrijwilligersvacature:
wees hierbij helder welke taken
deze functie in zal houden.

•

• Wij zoeken iemand die voor
ons een Facebook pagina wil
bijhouden met de laatste nieuwtjes over onze
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historische vereniging en
weetjes over de lokale historie.

• Word je blij van kinderen?
Kom bij ons lessen verzorgen voor schoolklassen!

• Ben je op de centen? Wij zoeken nog een penningmeester.

• Ben je een echte verhalenverteller? Laat je inspireren

TIP!

Meer informatie

Op de website erfgoedvrijwilliger.nl kunt u vrijwilligersvacatures plaatsen en informatie vinden over
vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.
www.erfgoedvrijwilliger.nl

door de lokale historie en deel
je verhalen met anderen.

• Wij zoeken schrijvers
voor onze periodiek en
gidsen voor onze historische stadswandelingen.

Verhaal van Gelderland

Motivatie
Als iemand eenmaal vrijwilliger is geworden, heeft hij bewust
en onbewust bepaalde verwachtingen van het actieve vrijwilligerswerk. Als de vereniging daaraan voldoet, kan het de start
zijn van een lange relatie.

Denk bij het blijvend motiveren en behouden van vrijwilligers
aan zes kernwoorden:

1. Beschrijven
is belangrijk dat het binnen de vereniging duidelijk is wel• Het
ke plaats de vrijwilligers innemen. Waarom werkt u met vrijwilli•
•

gers en welke meerwaarde hebben zij voor de vereniging? Wat
heeft u de vrijwilligers te bieden en wat vraagt u van hen?
Hoe stimuleert de vrijwilligers om hun eigen kennis en vaardigheden te benutten?
Over welke onderwerpen hebben de vrijwilligers inspraak
en hoe kunnen zij deelnemen aan de besluitvorming?

2. Binnenhalen
• Zeg concreet welke taken er liggen en welk type mensen u daar•
12

voor zoekt. Het begeleiden van schoolklassen vraagt echt iets heel
anders van iemand dan het bijhouden van het fotoarchief.
Iemand die een klus wil doen voor enige weken of maanden is
ook heel waardevol. Als het werk en de sfeer goed bevalt, bestaat de kans dat hij of zij volgend jaar weer een klus wil doen.

3. Begeleiden
om de nieuwe mensen wegwijs te maken?
• IsNieter iemand
alleen de eerste maand, maar ook daarna?
willen gezien worden: maak een praatje over het weer
• Vrijwilligers
of geef een compliment over hetgeen ze die dag gedaan hebben.
4. Basisvoorwaarden
een vrijwilligersovereenkomst zodat voor beide par• Maak
tijen helder is wat de wederzijdse verwachtingen zijn.
duidelijke afspraken over verzekeringen, onkostenvergoe• Maak
dingen, inspraak, conflicthantering en vertrouwenspersonen.
aandacht aan de werkplek en de arbeidsomstan• Geef
digheden en maak dit onderwerp bespreekbaar.
5. Belonen
schouderklopje laat mensen harder lopen. Een onverwacht compli• Een
mentje stimuleert enorm, maar laat het niet van het toeval afhangen.
•

Zorg voor jaarlijkse vaste momenten waarop de hele vrijwilligersgroep
beloond wordt. Een jaarlijkse avond, een uitje of een bloemetje.
Ook het bestuur heeft soms een stimulerend zetje nodig, organiseer
als bestuur uw eigen beloning, ga een keer samen ergens eten of laat
u samen inspireren door bij een andere vereniging op bezoek te gaan.

6. Beëindigen
geen enkele trouwe vrijwilliger zomaar vertrekken. Als iemand
• Laat
aangeeft te willen stoppen, omdat het te druk wordt, wegens ziekte
of mantelzorg of omdat de koers niet bevalt, is het raadzaam om altijd
een gesprek te arrangeren. Neem de tijd om stil te staan bij de ervaringen van de vrijwilliger, leer van de feedback die hij/zij op dat moment
wil geven. Doordat iemand al bijna met één been buiten staat, kan hij

op dat moment soms beter verwoorden wat de scherpe randjes
binnen de vereniging zijn. Zorg dat
de vrijwilliger met een tevreden
gevoel de vereniging verlaat en
zorg dat de deur open blijft staan.

Meer informatie

Lees op de verdiepingspagina meer over
rijwilligersbeleid
https://bit.ly/hvv-verenigingen

TIP!

Aandacht schenken aan deze

zes B’s van het vrijwilligersbeleid kost
veel tijd, zeker als u het bekijkt vanuit
de behoefte om vooral met inhoud
bezig te zijn. Maar gesprekken over
motivatie en verwachtingen zijn elementen die er mede voor zorgen dat
vrijwilligers graag bij de vereniging
(blijven) komen. Juist als het streven
is om verjonging te krijgen in de
groep vrijwilligers en bestuursleden
is het belangrijk om aandacht te besteden aan deze menselijke, zachte
waarden.
Probeer één persoon de taak te geven van vrijwilligerscoördinator. Deze
taak bestaat onder andere uit:
Zorgen dat alle vrijwilligers zich
gezien en gehoord voelen. Deze
persoon hoeft niet zelf iedereen
langs te gaan, maar kan ook
organiseren dat anderen regelmatig contacten onderhouden;
Zorgen dat er roosters zijn voor
baliediensten indien nodig;
Klachten serieus nemen en laten
weten wat er mee gedaan wordt;
Stimuleren dat er een vrijwilligersuitje of kerstbijeenkomst wordt georganiseerd;

•

•
•
•

bewaken van de menselijke
• Het
maat, tussen de vrijwilligers en

het bestuur in staan en een oog
hebben voor wat mensen nodig
hebben om zich gemotiveerd
en betrokken te voelen.

Hoofdstuk 6:
De gemeente en uw vereniging
Het contact met de gemeente verloopt doorgaans via de ambtenaar die verantwoordelijk
is voor cultuur(historie). Deze ambtenaar werkt in opdracht van het college van burgemeester en wethouders, voert het beleid uit en is belast met adviserende- en administratieve taken rondom subsidieaanvragen. Het is voor ambtenaren prettig om te weten
wat er lokaal speelt bij de organisaties die te maken hebben met hun beleidsterrein. Een
goede onderlinge relatie kan ervoor zorgen dat u als vereniging tijdig hoort wat er speelt
en welke initiatieven er vanuit de gemeente zijn te verwachten.

Procedure en
inspraakmogelijkheden
Als er een politiek besluit moet
vallen over een kwestie waar u mee
te maken hebt, is het mogelijk om
invloed uitoefenen of de mening van
de vereniging kenbaar maken. Zorg

dat u eerst goed geïnformeerd bent
via de gemeentelijke website. Daar
zijn namen van contactpersonen
van de fracties, de commissies en de
raad te vinden.
De vergaderstukken voor de commissie- of raadsvergadering zijn

minstens tien dagen van te voren
beschikbaar via de gemeentelijke
website. De betrokken ambtenaar
is al veel eerder op de hoogte van
de meningen en belangen die er
spelen. Gemeentelijke besluitvorming vindt doorgaans plaats in de
raadsvergadering.

Verhaal van Gelderland
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Wilt u invloed hebben op
de uitkomst, dan dient u
in een vroeg stadium de
Gebruik maken van bovenstandpunten van uw vereni- regionale ontwikkelingen
ging kenbaar te maken.
U kunt zich laten inspireren door
partijen stellen
• Politieke
hun standpunten vast tijdens
hun fractievergaderingen. Op
verzoek zijn deze vergaderingen
toegankelijk, maar u kunt ook
vooraf met partijleden in gesprek gaan of ze uitnodigen op
uw locatie. Zorg er in dat geval
voor dat u alle fracties benadert.
Dit kost veel tijd, maar betekent
wel dat geen enkele partij verrast wordt tijdens een commissie- of raadsvergadering.

14

wat er op provinciaal of landelijk niveau speelt rondom geschiedschrijving en lokale geschiedenis. Erfgoed
Gelderland kan u informeren over
dergelijke brede regionale of provinciale ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van oral history
of manieren om aan te haken bij de
publicatie Verhaal van Gelderland
(2019-2022).
Op landelijk niveau kunt u zich laten
informeren door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), een onderdeel
van het ministerie van OCW.

kunt inspraak hebben
•U
De RCE houdt zich bezig
op openbare commissievergaderingen en raadsvergaderingen.
met drie zaken:
Zorg dat u hiervoor een afspraak
1. Kennis verzamelen
maakt. Bij deze vergaderingen
is vaak pers aanwezig. Overhan2. Adviseren op erfgoedgebied
dig uw tekst aan het begin van
de vergadering aan de pers, dat
3. Uitvoeren van de oververgroot de kans dat het wordt
meegenomen in lokale media.
Nodig medestanders uit op de
publieke tribune, daarmee laat u
zien dat uw vereniging en standpunten een breed draagvlak
hebben.

worden geno• Besluiten
men in de raadsvergadering.
Alle gemeenteraadsfracties
hebben reeds in de fractie- en
commissievergaderingen hun
mening gevormd en zullen deze
niet veel meer wijzigen. Toch is
het inspreken tijdens een raadsvergadering relevant, het geeft
aan dat u alle fasen van uw lobby
serieus neemt en het zet uw onderwerp nogmaals op de kaart.

heidsregels op erfgoedgebied, o.a. subsidies

TIP!

De website van het RCE

geeft informatie over landelijke ontwikkelingen. Bovendien verschijnt vier
maal per jaar het gratis tijdschrift
met daarin korte, overzichtelijke en
fraai geïllustreerde artikelen over
cultuurhistorische zaken in de breedste zin van het woord.
www.cultureelerfgoed.nl/

Aanhaken bij
bestaande commissies
en initiatieven
Het kan verstandig zijn om u aan te sluiten
bij een lokale commissie die relevant is
voor historische verenigingen. Hier wordt u
bijgepraat over gemeentelijke plannen en
ontwikkelingen en kunt u de mening van
uw vereniging laten horen. De gemeentelijke ambtenaar is meestal ook betrokken bij
deze commissies.
Deelname aan lokale commissies of landelijke activiteiten dragen bij aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de eigen
organisatie:

gemeente heeft een monu• Elke
mentencommissie, die het college van

burgemeester en wethouders adviseert
op het gebied van monumenten en
cultuurhistorie. De precieze taak en samenstelling verschilt per gemeente. Het
Gelders Genootschap speelt in bijna alle
Gelderse monumentencommissies een
rol als adviseur of als voorzitter van de
commissie, zij hebben veel kennis in huis
over dit onderwerp. De adviseurs van
Gelders Genootschap kennen de monumentensituatie in uw gemeente goed en
kunnen u helpen.

Comité Open Monumentendag
• Het
organiseert op lokaal niveau activiteiten
voor het tweede weekend van september. Vaak is het een weekend waar met
trots nieuwe culturele initiatieven of
monumenten in het zonnetje gezet worden. De nationale organisatie bepaalt het
thema en zorgt voor landelijke promotie.

Maand van de Geschiedenis
• De
wordt elk jaar in oktober georganiseerd
door het Nederlands Openluchtmuseum.
Elke organisatie kan aanhaken op het
jaarthema en meeliften op de landelijke
en regionale promotie.

Romeinenweek en de Nationale
• De
Archeologiedagen zijn interessante
initiatieven om bij aan te haken als organisatie. Als historische vereniging kunt u
meeliften op grote promotiecampagnes
en draagt u bij aan kennisoverdracht.

PAS OP!
Uw plan op de lokale politieke agenda
De gemeente werkt volgens een vierjarige cyclus. Voorafgaand aan

de gemeenteraadsverkiezingen maken alle partijen hun eigen verkiezingsprogramma, waar hun plannen en aandachtspunten voor de komende vier
jaar in staan. Na de verkiezingen vormt een aantal partijen een coalitie en
die coalitie maakt een coalitieprogramma. Dit is altijd een mix van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Het coalitieprogramma is
het actuele werkplan voor de komende vier jaar.

u wensen en/of plannen heeft die te groot zijn om als burger
• Als
initiatief aan de orde te stellen, dan kunt u proberen deze plannen in de
verkiezingsprogramma’s of zelfs in het coalitieprogramma op te laten
nemen. Uw plannen krijgen meer aandacht als het lokale draagvlak
groot is. Probeer daarom te zorgen dat lokale media aandacht besteden
aan uw zaak.

ruim een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen
• Begin
met de lobby van uw plannen bij de lokale partijen. Doe dit in open en
transparante gesprekken waar ruimte is voor achtergronden en nuance. Het is belangrijk om te begrijpen wat het standpunt van de partij is
en te bedenken hoe u daarop kunt en wil meebewegen of aansluiten.

Gemeentelijke begrotingen
kunnen door onvoorziene
omstandigheden en crisis
onder druk komen te staan.
Een groot deel van de gemeentelijke begroting ligt vast door
wettelijke taken en vaste lasten.
Monumenten, archieven en
archeologie vallen binnen de
wettelijke taken van de gemeente, maar cultuurhistorie,
cultuureducatie, cultuurtoerisme, kunst en musea niet. Dat
zijn de beleidsterreinen waar
het voor de gemeente mogelijk
is om te bezuinigen. Binnen
deze onzekere kaders kunt
u twee dingen doen. Aan de
ene kant kunt u samen met
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collega-cultuur(historische)
instellingen een oproep doen
tot handhaving van het bestaande beleid. Aan de andere
kant kunt u in gesprek gaan
met de ambtenaren en met de
politieke partijen om te kijken
of u vanuit uw vereniging zaken kunt oppakken die binnen
de coalitieafspraken vallen.
Wellicht zitten er zaken bij die
u weinig inspanning kosten
en waar iemand anders slapeloze nachten van zou hebben.
Ook op die manier kunt u de
meerwaarde van uw vereniging laten zien en inkomsten
verwerven.

Verhaal van Gelderland
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Hoofdstuk 7:
Fondsen en Subsidies
In de zoektocht naar financiële middelen kunnen fondsen en overheidssubsidies een
uitkomst zijn. Maar hoe weet u bij welk fonds of welke subsidieregeling u moet aankloppen? Het verkennen van uw mogelijkheden in dit veld vormt een belangrijk onderdeel
van het ontwikkelen van uw plannen.

Fondsen en subsidies worden
vaak in één adem genoemd. Toch
zijn het twee verschillende dingen. Een fonds is een zelfstandige
organisatie, opgericht door particulieren, bedrijven of overheden en
heeft als doelstelling geld te geven
aan maatschappelijke organisaties.
Grofweg zijn er twee typen fondsen
te onderscheiden: vermogens- en
geld wervende fondsen.

Vermogensfondsen beschikken

al over voldoende middelen om hun
doelstellingen te realiseren en focussen zich enkel op de besteding van

dat vermogen. Denk aan overheidsfondsen als het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds,
maar ook private fondsen als het
VSBfonds en Fonds 21. Geldwervende fondsen vullen hun donatiebudget op hun beurt aan met donaties
van particulieren. Denk aan het
Prins Bernhard Cultuurfonds, met
haar jaarlijkse Anjeractie en fondsen
op naam, of aan loterijen die aan
cultuur doneren, zoals de BankGiro
Loterij.

Subsidies zijn kapitaalinjecties

door overheidsinstanties. Dit kan op
gemeentelijk, provinciaal en natio-

naal niveau. Rijkssubsidie geschiedt
via de Basisinfrastructuur (BIS) en
het Nationaal Restauratiefonds. Omdat de BIS voor kleine organisaties
als historische kringen niet relevant
is, wordt dit buiten beschouwing
gelaten in dit handboek.
In dit hoofdstuk leest u bij welke
partijen u als historische vereniging
terecht kunt. Omdat fondsen en
subsidies niet de enige manier zijn
om financiering te vinden voor uw
project, komen alternatieve financieringsvormen als crowdfunding,
particuliere giften en sponsoring ook
kort aan bod.

Stappenplan subsidieaanvraag
1.	Schrijf het projectplan

Door uw ideeën aan te scherpen in een projectplan, heeft u voor uzelf en anderen helder
wat uw plan is. Bepaal wat wel en niet binnen
het bereik van het plan ligt.

2.	Stel een reële begroting op

Denk ook aan overheadkosten (zoals de
kosten voor huisvesting, gas/water/licht, et
cetera), dit wordt nog wel eens vergeten. Voer
projectgebonden personeelskosten op als u die
heeft.

3.	Stel het dekkingsplan op

Hierin staat uw eigen bijdrage en de bijdragen
van derden. Realiseer u dat fondsen vrijwel
nooit een volledige begroting dekken. Doorgaans financieren ze geen exploitatiekosten. In
de voorwaarden staat welk percentage van
de begroting een fonds maximaal dekt.
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Vaak is dit niet meer dan 50%.

4.	Bekijk per fonds wat de voorwaarden zijn
Voldoet uw projectplan aan de doelstelling en
voorwaarden?

5.	Schrijf de aanvraag

Dit is maatwerk, dus schaaf het projectplan
waar nodig bij zodat het aansluit op de vereisten van het fonds. Denk aan verplichte bijlagen als de statuten en een uittreksel van de
Kamer van Koophandel.

6.	A. Wordt uw aanvraag gehonoreerd?

Lees dan goed de voorwaarden door. Zorg
voor een correcte afhandeling of eventueel een
tussentijdse evaluatie.

	B. Wordt de aanvraag niet gehonoreerd?

Probeer te achterhalen wat de motivatie is,
vaak kunt u hier lering uit trekken en dit meenemen in een volgende aanvraag.
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Typen fondsen en subsidies
Gemeentelijke subsidie

De gemeente is voor historische
kringen een belangrijke - zo niet de
belangrijkste - samenwerkingspartner. De meeste gemeenten hebben
hun beleid ten opzichte van burgerparticipatie de afgelopen jaren
hebben gewijzigd. Overheidsparticipatie is nu de heersende tendens. Vanuit deze gedachte stelt de
gemeente zich actief op en bekijkt
welke bijdrage ze kan leveren aan
initiatieven van burgers en instellingen. Dit betekent natuurlijk niet dat
de gemeente op uw deur klopt met
een zak met geld. U dient zelf actief
te worden en uit te dragen wat uw
plannen zijn.

Elke gemeente kent één of meer-
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dere subsidieverordeningen die
geheel of gedeeltelijk gericht zijn
op cultuur(historische) activiteiten. Zie hiervoor de website van de
desbetreffende gemeente of neem
contact op met de wethouder die
(cultuur)historie in zijn/haar portefeuille heeft. Steeds vaker werken
gemeenten samen op dit terrein. In
de Achterhoek gebeurt dat bijvoorbeeld via de Regio Achterhoek. De
gemeenten Aalten, Oost Gelre en

TIP!
Winterswijk hebben samen een
Erfgoednota vastgesteld.

Persoonlijk contact met de wet-

houder is belangrijk. Breng hem of
haar op de hoogte van het reilen en
zeilen van uw historische vereniging. Tegelijkertijd leert u hoe de
wethouder zich verhoudt tot diverse
onderdelen van zijn portefeuille. De
wethouder heeft een uitgebreid
netwerk; maak hier gebruik van.

Nationaal Restauratiefonds

Zet zich in voor het in stand houden
van monumenten en werkt hiervoor vaak
samen met erfgoedorganisaties
www.restauratiefonds.nl

Naast de rijksmonumentenverordening is er in de meeste gemeenten
een gemeentelijke monumentenverordening, kijk hiervoor op de
website van uw gemeente. Gemeentelijke subsidieverordening voor monumenten is gericht op onderhoud
en restauratie. In sommige gevallen
is deze verordening gekoppeld aan
een provinciale subsidie. Daarnaast
hebben de meeste gemeenten
een commissie die het college van
burgermeester en wethouders adviseert op het gebied van monumenten en cultuurhistorie. Vaak zitten er
vertegenwoordigers in van plaatselijke cultuurhistorische verenigingen
of stichtingen.

TIP!

Subsidies

De gemeente maakt zelf ook gebruik
van allerlei subsidies. Daarom hebben
bijna alle gemeenten een ambtenaar die
gespecialiseerd is in subsidies. Deze
ambtenaar kan soms advies geven bij
aanvragen van subsidies bij andere
instanties dan de gemeente.

Monumenten

Een rijksmonument is van nationaal belang, vanwege de schoon-

heid, betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.
Een rijksmonument moet minimaal vijftig jaar oud zijn. De bescherming van rijksmonumenten is geregeld in de wet 1988. Voorbeelden
van rijksmonumenten in Arnhem zijn het Luxortheater, de Eusebiuskerk en Huis Zypendaal.

Een gemeentelijk monument heeft cultuurhistorische, architec-

tuurhistorische of stedenbouwkundige waarde op plaatselijk niveau.
De bescherming van gemeentelijke monumenten is geregeld in de
gemeentelijke monumentenverordening. Voor gemeentelijke monumenten geldt de leeftijdsgrens van vijftig jaar niet. Voorbeelden van
gemeentelijke monumenten in Arnhem zijn Musis Sacrum, het Notarishuis aan de Bakkerstraat en het voormalige Fina-benzinetankstation
aan de Apeldoornseweg.
Bron: arnhem.nl/Inwoners/bouwen_en_verbouwen/monumenten

TIP!

Subsidies

Het is aan te raden goed op de hoogte
te blijven van subsidieregelingen van de
gemeente. Soms zijn er tegen het eind
van het jaar nog budgetten over die
middels een versnelde regeling worden
verdeeld.

Provinciale subsidie

Wanneer uw project van regionale
betekenis is en u samenwerkt met
partijen buiten uw eigen gemeente, kan de provincie het juiste loket
zijn. De provincie Gelderland heeft
diverse cultuur(historische) subsidieverordeningen.
Neem de regelingen goed door
en kijk hoe de aanvragen worden
beoordeeld. Worden ze behandeld
op datum van indiening? Dan is het
van belang uw aanvraag tijdig in te
leveren. Soms is een regeling enkele
dagen na opening al overvraagd.
Gelukkig kunt u al veel voorwerk
verrichten voordat een regeling
opengaat. De provincie heeft medewerkers waar u met uw praktische
en inhoudelijke vragen terecht kunt.

TIP!

Let op!

Neem de beleids- en uitvoeringsprogramma’s van de provincie door om een beeld
te krijgen van de koers die ze vaart
Net als de gemeente, werkt de provincie in beleidsperioden van vier
jaar. Regelingen worden aan het
eind van zo’n periode geëvalueerd.

Lokale en regionale fondsen
Lokale fondsen zijn doorgaans
kleine vermogensfondsen die zich
richten op één gemeente of regio.
Niet zelden bestaan deze fondsen
uit legaten van vooraanstaande
inwoners en/of zijn ze opgericht ter
nagedachtenis aan deze persoon.
Voorwaarde is vaak dat het project waarvoor aangevraagd wordt
plaatsvindt in het werkgebied van
het fonds.
Het voordeel van lokale fondsen
is dat de concurrentie beperkt is.
Enkel instellingen en stichtingen
uit het werkgebied van het fonds
kunnen aanvragen. Daarnaast zijn
de vereisten voor een project vaak

minder streng dan bij een groot
fonds. Misschien kent u iemand uit
het bestuur of iemand bij het fonds,
waardoor u vooraf al voorzichtig
kunt peilen of er interesse is voor
een eventuele bijdrage.
Ieder voordeel heeft zijn nadeel.
De besluitvormingsprocedures
kunnen in sommige gevallen wat
ondoorzichtig zijn, er kan zelfs sprake zijn van vriendjespolitiek. Waar
Rijksfondsen en overheden altijd
verantwoording moeten afleggen
en inzichtelijk moeten maken wat
hun bestedingsbeleid is, zijn particuliere fondsen dat niet verplicht. Bij
een afwijzing is het doorgaans niet
mogelijk bezwaar te maken.

TIP!

Het Mondriaan Fonds

Is een belangrijk fonds voor erfgoedinstellingen. Ze hebben een breed scala
aan regelingen en stimuleren erfgoedinstellingen om samenwerkingen aan te
gaan met beeldend kunstenaars.
www.mondriaanfonds.nl/

Stille fondsen

Nederland kent zo’n 13.000 fondsen
die zijn ingeschreven bij de KvK.
Toch is het aantal fondsen dat u
in databases als het Fondsenboek
aantreft minder dan 1500. Dit valt
te verklaren door het grote aantal
‘stille’ fondsen dat Nederland rijk
is. Deze fondsen behandelen geen
aanvragen, maar zoeken zelf actief
naar projecten die aansluiten op
hun doelstellingen.
Om toch onder de aandacht te
komen van stille fondsen, is het slim
om veel ruchtbaarheid te geven
aan uw plannen. Wellicht is er een
lokale krant of omroep die aandacht
wil besteden aan uw project. Zorg
tevens voor een goede vindbaarheid
op Google, zodat fondsen u kunnen
vinden.

Landelijke fondsen

Nederland kent een groot aantal
publieke en particuliere fondsen dat
landelijk opereert. Meestal zijn deze
fondsen voor historische verenigingen niet zo relevant omdat ze zich
vaak richten op grote projecten.
Toch kan het de moeite waard zijn
om eens te kijken welke fondsen en
regelingen er zoal zijn. Misschien
heeft u plannen voor een regio-overstijgend project of werkt u samen
met een grotere erfgoedinstelling.
In zo’n geval kan een landelijk fonds
wel een optie zijn.

Internationale regelingen

Projecten met een grensoverschrijdend samenwerkingsverband
hebben diverse subsidiemogelijkheden. Voor kleine projecten in het
grensgebied bieden de Euregio’s
soelaas (zoals Gronau-Enschede,
Rijn-Waal en Maas-Rijn). Voorwaarde is een samenwerking met één of
meerdere Duitse partners.

Europese Unie

Ook vanuit de Europese Unie
bestaan relevante subsidiemogelijkheden. Vaak gaat het om complexe
regelingen waar grote bedragen
mee gemoeid zijn. Gemeenten en
de provincie maken vaak gebruik
van deze subsidies en hebben ambtenaren die hier kennis van hebben.
Erfgoed Gelderland heeft ook enige
ervaring met het aanvragen van
dergelijke grote subsidies. Als kleinere vereniging kunt u soms meeliften op grote projecten, of u kunt
een grotere samenwerkingspartner
zoeken die bereid is de complexe
aanvraag te doen.

Verhaal van Gelderland
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Overige financieringsvormen
TIP!

Crowdfunding

Een opkomende tak binnen fondsenwerving is
crowdfunding. Bij deze financieringsvorm geeft
een groot aantal kleine donateurs een bijdrage
aan een project. Anders dan een inzamelingsactie, vindt een crowdfundingsactie volledig
online plaats. Daarnaast spelen tegenprestaties
een belangrijke rol. Doorgaans geldt: hoe hoger
de bijdrage, hoe groter de tegenprestatie. Donaties lopen uiteen van pakweg €10 tot €1000
of hoger.
Crowdfundingplatform voordekunst is geheel gericht op culturele projecten. Doordat
voordekunst gedegen ondersteuning biedt en
projecten aan bepaalde selectiecriteria moeten voldoen, heeft het fonds een hoog slagingspercentage: maar liefst 83%
in 2019. Dit betekent niet dat crowdfunding vanzelf gaat. Om een crowdfundingactie succesvol te laten zijn, is eigen initiatief onontbeerlijk. Zet uw
netwerk in en attendeer vrienden, familie en kennissen op uw campagne. Zij
zullen het eerst geneigd zijn een bijdrage te leveren. Dit helpt anderen weer
over de drempel en zo ontstaat het sneeuwbaleffect.

Voordekunst.nl

Voordekunst werkt regelmatig met
matchfundingpartners; overheden en
fondsen die projecten aanvullen of soms
zelfs voor de helft financieren. Deze
regelingen zijn vaak niet doorlopend.
Bent u van plan een crowdfundingproject te starten? Informeer eerst of er
mogelijkheden zijn voor matchfunding.
Misschien loont het om uw timing
af te stemmen hierop.
www.voordekunst.nl
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Sponsorpakketten

Voorbeelden van verschillende sponsoringspakketten vindt u op de verdiepingspagina

TIP!

Sponsering? Hoe dan?

Sponsoring

Een sponsoringssamenwerking is
een aparte tak van sport. Bedrijven
willen vaak iets terug doen voor hun
regio, maar hebben compleet andere behoeften dan een fonds. Stel
vooraf een aantal sponsoringspakketten samen alvorens op bedrijven
af te stappen. Bepaal goed wat u
wel en niet kunt bieden, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Heeft u nog geen kaas gegeten van
sponsoring door bedrijven? Verdiep u
goed in de materie, alvorens u contact
zoekt met een bedrijf. U kunt maar één
keer een eerste indruk achterlaten.

https://bit.ly/hvv-verenigingen

TIP!

Particuliere giften

Veel Nederlanders geven aan goede doelen. Dit varieert van enkele euro’s
tot bedragen met veel nullen. Sommigen geven eenmalig, anderen steunen maandelijks of jaarlijks met een vaststaand bedrag. Goede doelen
worden vaak opgenomen in een testament. Ook in groepsverband wordt
er veel geschonken. Rotaryclubs staan bekend om hun vrijgevigheid aan
(lokale) goede doelen.
Net als sponsorschap is donateurswerving een vak apart. Het draait om
mensen aan u te binden. Een langer en duurzamer proces dan een fondsof subsidieaanvraag. Maar wel een die hier goed op aansluit: u creëert er
draagvlak mee en een gezonde financieringsmix.

Aandacht genereren

De jaarlijkse inning van de contributies
is een goed moment om aandacht te
vragen voor uw project. Wijs leden op
de financiële steun die hiervoor nodig is
en geef ze de mogelijkheid iets extra’s
te doneren wanneer ze hun contributie
overmaken.
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Samenwerkingsverbanden
Samen staat u sterk! Fondsen ondersteunen graag plannen die breed
gedragen zijn. Samenwerkingsverbanden worden door subsidieverstrekkers daarom als een pré gezien. Maar ook voor uzelf levert samenwerken
veel voordelen op: u profiteert van elkaars kunde en netwerk. Betrek
daarom al in een vroeg stadium partijen die waardevol kunnen zijn.
Denk aan bibliotheken, archieven, hogescholen, universiteiten, musea
en de VVV.
Denk goed na wie penvoerder is van het project. Soms kan het in uw
voordeel zijn wanneer een grotere partij penvoerder is. Bijvoorbeeld
wanneer het project meegenomen kan worden in een grotere projectsubsidie van een samenwerkingspartner. Of wanneer een regeling
bijvoorbeeld enkel voor een bepaald type instelling openstaat, zoals
scholen, bibliotheken of zorginstellingen.

Verhaal van Gelderland
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Tips & Tricks
Wie gingen u voor?

Fondsen hebben vaak op hun website staan welke projecten ze hebben ondersteund. In de jaarrekening
staan de bedragen die hieraan besteed zijn. Zo kunt u een inschatting
maken van het beschikbare budget
en het aan te vragen bedrag.

Financiële noodzaak

Subsidieverstrekkers geven het
liefst aan bijzondere projecten die
zonder hun steun niet plaats zouden
kunnen vinden. Maak in uw plan
kenbaar wat de financiële noodzaak
is en waarom juist het fonds dat u
aanschrijft het verschil kan maken.

Denk breed!

Zoek niet enkel naar fondsen die
erfgoed ondersteunen, maar ook
naar fondsen die een specifieke

doelgroep ondersteunen. Denk aan
kinderen, ouderen of mensen die
minder mobiel zijn.

fonds hier tegenaan kijkt alvorens u
het opvoert in de begroting en het
dekkingsplan.

Gluren bij de buren

Wees kort en krachtig

Wel of geen
vrijwilligerskapitalisatie?

Puntjes op de ‘i‘

Waar krijgen andere historische kringen of lokale erfgoedinstellingen giften van? Vaak is dit terug te vinden
op de website of in jaarverslagen.
Wellicht zijn deze geldschieters ook
bereid uw historische vereniging te
ondersteunen.

Het kapitaliseren van vrijwilligersinzet wordt soms gebruikt als manier om een eigen bijdrage in het
dekkingsplan te creëren. Dit wordt
echter niet door ieder fonds op prijs
gesteld. Informeer eerst hoe een

Fondsen krijgen soms wel honderden aanvragen per jaar binnen.
Maak het werk wat lichter voor hen
en voeg altijd een bondige samenvatting toe van uw plannen. Dit kan
ook als geheugensteuntje gebruikt
worden tijdens de bestuursvergadering.

Denk aan de opmaak. Zeker wanneer het om grote bedragen gaat
is het geen overbodige luxe om uw
tekst te laten opmaken door een
vormgever. Geen tijd of geld voor
een professionele opmaak? In Word
kunt u sjablonen vinden die de

tekst een professionele uitstraling
geven. Denk er aan om uw tekst af
te wisselen met beeld, zodat fondsen
letterlijk een beeld krijgen van uw
plannen.

komt nog steeds voor dat fondsen
verhaspeld worden. Voor fondsen
kunnen dit soort onzorgvuldigheden
de reden voor een afwijzing zijn.

Wees zorgvuldig

Houd contact

Schrijft u meerdere fondsen aan?
Zorg ervoor dat u het plan toespitst
op het desbetreffende fonds en
diens voorwaarden. Vergeet niet de
lopende tekst te controleren; het

Heeft u subsidie gekregen voor een
bepaald plan, maar veranderen deze
plannen tussentijds? Vergeet dan
niet het fonds op de hoogte te brengen en overleg of uw wijzigingen ak-

koord zijn. Doet u dit niet, dan heeft
u kans dat u hier bij de afhandeling
op afgerekend wordt.

Schat uw kansen in

Probeer in te schatten hoe kansrijk
een aanvraag is bij een specifiek
fonds. Neem altijd goed de voorwaarden door en peil telefonisch
of het zinvol is een aanvraag in te
dienen.

Afsluiting

Een historische vereniging is verstrengeld met haar omgeving. Met het groeien van ambities neemt het

belang van die omgeving toe. Steeds meer historische verenigingen willen zich buiten het organiseren van lezingen
inzetten voor het behoud van monumenten. En naast het verspreiden van een verenigingsblad willen zij de jeugd
interesseren voor de lokale historie. Deze ambities vragen om een professionele houding en aanpak. Wilt u als historische vereniging een meerwaarde zijn voor uw omgeving? Dan is gezellig samenkomen met een groepje historisch
geïnteresseerden niet meer voldoende. Om de ambities te verwezenlijken moet een historische vereniging zelf actief
op zoek naar draagvlak, vrijwilligers en financiering. Bewustzijn van de omgeving is daarbij essentieel. In deze module heeft u de breedte van deze omgeving verkend en een handreiking gekregen hoe u deze omgeving betrokken
kunt krijgen bij uw vereniging.

Voor meer informatie, ondersteuning bij vrijwilligersbegeleiding, fondsenwerving etc.
kunt u contact opnemen met Erfgoed Gelderland (info@erfgoedgelderland.nl)
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