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Beleidsplan 2022 – 2023 
 

1. Algemeen 
Stichting Historisch Genootschap het Rijndorp zet zich in om de kennis over de geschiedenis van 

Katwijk aan den Rijn te bevorderen en bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te 

brengen, in het bijzonder de inwoners van Katwijk aan den Rijn. 

Om deze doelstelling te bereiken verzamelt het genootschap onder andere documenten en objecten 

van historische waarde. Daarnaast organiseert Het Rijndorp activiteiten om de lokale geschiedenis 

onder de aandacht te brengen, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en samenwerking met lokale 

instanties. Hierbij valt te denken aan tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten, wandelingen, 

enzovoorts.  

Het genootschap doet onderzoek naar de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn en publiceert haar 

bevindingen. Waar mogelijk zet het genootschap zich in om historisch waardevolle objecten of 

monumenten in Katwijk aan den Rijn te behouden.  

Het genootschap is opgericht op 17 december 2021. Op dit moment bestaat Het Rijndorp uit drie 

bestuursleden en twee commissieleden. Het genootschap wordt de komende jaren uitgebreid tot 

ongeveer 20 personen. Nieuwe vrijwilligers worden in eerste instantie uit het eigen netwerk geworven 

om de eerste periode een niet te grote groep te hebben. Deze personen kunnen werkgroepen vormen 

die elk vanuit hun eigen interesse activiteiten uitvoeren. 

2 Financiële structuur 
 

2.1 Administratie / financiële verantwoording 
Het Genootschap zal er voor zorgdragen dat een deugdelijke administratie wordt gevoerd. De 

financiële administratie zal worden verzorgd door de penningmeester, met gedetailleerde vastlegging 

en verantwoording van alle inkomsten en uitgaven. Daarbij zal voor het financiële beheer gebruik 

worden gemaakt van ‘internetbankieren’, waarbij voor het doen van betalingen gewerkt zal worden 

met het systeem van dubbele goedkeuring.  

Voorts zal ten minste eenmaal per kwartaal door de penningmeester aan het bestuur van het 

Genootschap recente kwartaalcijfers worden gepresenteerd en zal alsdan ook door middel van 

inloggen op de desbetreffende bankrekening(en) de actuele bankstand worden verantwoord. Na het 

opmaken van de jaarcijfers, binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar, zullen deze cijfers 

door het bestuur worden besproken en na goedkeuring worden gepubliceerd. Bij akkoordbevinding 
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van de desbetreffende cijfers zal het bestuur daarvan melding maken in de notulen van de 

desbetreffende bestuursvergadering.  

Bij het opmaken van jaarcijfers zal tevens een prognose voor het daaropvolgende jaar, gebaseerd op 

de voor dat jaar voorgenomen plannen/projecten, worden opgesteld. Deze prognose zal door de 

penningmeester nauwgezet worden gemonitord, waarvan ook ten minste eenmaal per kwartaal aan 

het bestuur verslag zal worden gedaan. 

2.2 Budgettering 
Om een gezond financieel beleid te voeren worden financiële middelen gebudgetteerd. Er zal 
een onderscheid worden gemaakt tussen vaste kosten, projectbudgetten en een spaarbudget 
voor het aankopen van historische materialen. 

 

2.3 Rijndorpers 

Particulieren kunnen donateur worden van het genootschap. Door een vast bedrag te betalen 
mag men zich officieel Rijndorper noemen. Met dit bedrag worden de activiteiten van het 
genootschap ondersteund. Het genootschap brengt periodiek verslag uit wat Het Rijndorp de 
afgelopen periode heeft ondernomen en wat de plannen zijn voor de komende periode.  
 
Publicaties van het genootschap zullen niet exclusief beschikbaar worden gesteld aan 
donateurs maar onder creative commons licentie beschikbaar worden gesteld, zodat een zo 
breed mogelijk publiek kennis kan nemen van de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn. Bij 
activiteiten waarbij een inschrijving vooraf noodzakelijk is worden donateurs eerder op de 
hoogte gesteld zodat zij zeker kunnen zijn van deelname. 
 

2.4 Sponsoring 

Voor bedrijven is er de mogelijkheid om Het Genootschap te sponsoren. Sponsors krijgen een 
vermelding op de frontpage van de website. Daarnaast komt er een eenvoudig sponsorbord 
dat getoond zal worden tijdens activiteiten van het genootschap en worden sponsors vermeld 
in de nieuwsbrief.  
 

2.5 Giften 
Het Genootschap zal een aanvraag indienen bij de Belastingdienst om te worden aangemerkt 
als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Bij het verkrijgen/behouden van de ANBI-
status zullen aan het Genootschap betaalde giften in beginsel, bij voldoening aan de daarvoor 
geldende wettelijke voorwaarden, bij de gever aftrekbaar zijn op de aangifte 
inkomstenbelasting. 
 

2.6 Subsidies en fondsen 
Projecten worden bij voorkeur gefinancierd door het aanvragen van subsidies en fondsen. 
Hiervoor is het van belang dat het genootschap bekend raakt met de mogelijkheden en zich 
bekwaamt in het aanvragen van subsidies. Er wordt een lijst samengesteld van mogelijke 
subsidieverstrekkers. 
 
Wanneer er subsidie wordt verstrekt voor het realiseren van een specifiek project dan draagt 
Het Genootschap er zorg voor dat deze subsidie uitsluitend voor dit doel wordt benut. 

mailto:hetrijndorp@gmail.com
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Wanneer een project is gerealiseerd dan zal de subsidieverstrekker worden vermeld bij de 
presentatie van de resultaten (bijvoorbeeld een publicatie, boek of tentoonstelling). 
 

2.7 Partners 
Door samen te werken met lokale instellingen kunnen beide partijen profiteren van elkaars 

expertise of middelen. Instellingen waarmee Het Genootschap samenwerkt kunnen op de 

website vermeld worden als ‘Partner van Het Rijndorp’. Partner houdt in dat men elkaar 

versterkt met gesloten beurs. 

2.8 Betaalde activiteiten 
Indien gewenst kan Het Genootschap inkomsten genereren door een bescheiden entree te 

vragen voor bepaalde activiteiten. Het heeft echter de voorkeur om activiteiten zo 

laagdrempelig mogelijk te houden en bezoekers de mogelijkheid te geven een vrijwillige 

bijdrage te doen. 

Wanneer het genootschap het verzoek krijgt om buiten haar reguliere activiteiten lezingen te 

geven, artikelen te schrijven, historische wandelingen te organiseren of anderszins, dan zal 

Het Genootschap dit in overweging nemen en mogelijk in overleg met de aanvrager een 

passende financiële bijdrage verlangen. 

3 Projecten en activiteiten 
 

3.1 Algemeen 
Het Genootschap zet zich in om haar activiteiten laagdrempelig te houden en voor een breed 
publiek toegankelijk te maken. Hierbij probeert Het Genootschap haar activiteiten zoveel 
mogelijk te organiseren op plekken en momenten waar publiek aanwezig is. Omdat op dagen 
als Open Monumentendag ouders vaak met hun kinderen op stap gaan zal er waar mogelijk 
ook voor kinderen een leuk aanbod bedacht worden. 
 

3.2 Tentoonstellingen 

Voor het tentoonstellen van historische materialen en foto’s wil het genootschap zo veel 
mogelijk gebruik maken van de publieke ruimte. De Roskam en de molen zijn hiervoor zeer 
geschikt. Ook het gebruik van winkeletalages, de Dorpskerk, het Heerenhuis, De Wilbert of de 
publieke buitenruimte zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Hiervoor moet contact 
worden gezocht met de diverse instanties.  
 
In de Roskam kan mogelijk op kleine schaal een bescheiden een wisselende collectie worden 
gepresenteerd. Hiervoor wordt een buffetkast beschikbaar gesteld, alsmede wissellijsten voor 
de foto’s. De voorwerpen kunnen eventueel verwijzen naar een artikel op de website en 
hoeven daardoor niet noodzakelijkerwijs veel samenhang te hebben. Bij een fotopresentatie 
kan steeds een ander thema worden gekozen. Fototentoonstellingen kunnen later weer op 
andere locaties worden gehangen. 
 
Bij het samenstellen van tentoonstellingen is het van belang dat deze contextrijk, informatief 
en herkenbaar zijn en een verhaal vertellen over het dorp. Tentoonstellingen moeten 
gemakkelijk verplaatsbaar zijn. 

mailto:hetrijndorp@gmail.com
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3.3 Onderzoek 

Onderzoek is belangrijk om steeds weer nieuwe verhalen te kunnen vertellen over het 
Rijndorp. De verhalen zijn belangrijk om inwoners betrokken en nieuwsgierig te houden. Voor 
het project Zanderijvondsten is onderzoek naar diverse thema’s rond de Zanderij 
noodzakelijk. Wanneer onderzoek leidt tot een publicatie dan is het van belang het document 
te voorzien van een bronnenlijst zodat latere generaties hier op kunnen voortborduren. 
 

3.4 Zichtbaarheid op themadagen 

Het genootschap is waar mogelijk zichtbaar aanwezig met activiteiten op de volgende dagen: 

• Open monumentendag 
• Archeologiedagen 
• Najaarsfeesten (eventueel i.s.m. de Oranjevereniging) 
• Molendag 

3.5 Project Zanderijvondsten 
Het Genootschap heeft fondsen verworven voor de aanschaf van een collectie archeologische 
vondsten uit de Zanderij en het realiseren van een project om te komen tot een contextrijke 
tentoonstelling rondom deze vondsten. De aanbieder van de collectie heeft aangegeven 
eraan te hechten dat de collectie als geheel in Katwijk aan den Rijn blijft. Het genootschap zal 
deze wens respecteren en vastleggen in het eigendomsregister.  
 
Het Genootschap stelt zich tot doel om het project vóór de najaarsfeesten van 2023 af te 
ronden en de collectie uiterlijk tijdens de najaarsfeesten van dat jaar te presenteren in een 
contextrijke tentoonstelling. De vondsten zullen voor die tijd zonder brede context te 
bezichtigen zijn. Voor de uitvoering van het project Zanderijvondsten zal een apart 
projectplan worden gemaakt. Bij voltooiing van dit project wordt een verantwoording naar de 
gemeente gestuurd zoals is beschreven in de subsidieregeling erfgoedplatform en worden 
subsidieverstrekkers genoemd in (media)uitingen.  
 

3.6 Ontmoeting in de Roskam en de molen 
Het genootschap zal periodiek in de Roskam en in de molen aanwezig zijn om inwoners de 
mogelijkheid te geven kennis te maken met het genootschap en de collectie.  
 

3.7 Project Echo’s uit het verleden 
Het genootschap gaat op zoek naar verhalen van oude Katwijk Binners. Deze verhalen worden 
opgenomen op audio en/of video en beschikbaar gesteld op de website. Dit project zal 
uitgewerkt worden in een apart projectplan. 
 

3.8 Katwijk Binse avond  

Het genootschap streeft ernaar om twee keer per jaar een Katwijk Binse avond te organiseren 

in de Roskam. Deze avonden richten zich voornamelijk op het recente verleden waar Katwijk 

Binners nog herinneringen aan hebben. Een klein deel van de avond wordt ingeruimd om de 

bezoekers ook kennis te laten nemen van de vroegere historie. 

mailto:hetrijndorp@gmail.com
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3.9 Historische wandelingen 
Het genootschap streeft ernaar om twee keer per jaar een historische wandeling te 

organiseren door het Rijndorp. De historische wandelingen zullen zo mogelijk thematisch 

worden ingedeeld zodat er een brede keuze is en het voor geïnteresseerden duidelijk is of zij 

de bewuste wandeling al eens gemaakt hebben. Het genootschap kan in samenwerking met 

eigenaren van monumenten ook kleinschalige rondleidingen organiseren, bijvoorbeeld door 

de Dorpskerk of het Heerenschoolbos.  

4 Collectie en aankoopbeleid 
 
Een belangrijke activiteit is het aanleggen van een collectie van betekenisvolle materialen die 

betrekking hebben op de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn. Materialen worden 

verworven door middel van aankopen vanuit een projectbudget, aankopen vanuit een 

aankoopbudget of door middel van giften van particulieren. Om richting te geven aan het 

beheren van een betekenisvolle collectie en kennisbank worden richtlijnen opgesteld met 

daarin in ieder geval de volgende zaken: 

• Reeds aanwezige materialen worden geïnventariseerd en geregistreerd 
• Er wordt een gestandaardiseerde administratie opgezet voor de collectie 
• Er wordt een logische codering gebruikt om materialen te merken 
• Er wordt een wensen/prioriteitenlijst opgesteld van materialen die van waarde 

worden geacht voor de collectie. Dit om snel te kunnen handelen wanneer deze zaken 
aangeboden worden op veilingsites. 

• Richtlijnen voor het beoordelen en aannemen van giften in natura 

5 Communicatie en pr 
Om de doelstellingen van het genootschap te verwezenlijken is het belangrijk dat we 

zichtbaar zijn, zowel in de open ruimte als online. Door te laten zien welke activiteiten we 

ondernemen en door verantwoording af te leggen aan donateurs en sponsors kunnen wij ze 

aan het genootschap binden. 

5.1 Website 
Op de website hetrijndorp.nl worden regelmatig historische verhalen gedeeld, updates 

geplaatst over onze activiteiten en zal een kalender worden bijgehouden. Sympathisanten 

kunnen zich via de website aanmelden als donateur.  

De website van Het Genootschap zal zodanig ingericht worden, alsmede ingericht worden 

gehouden, dat daarmede volledig zal worden voldaan aan de zo genoemde 

publicatieverplichting zoals die wordt gesteld voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-

status, zoals vermelding van de officiële naam en publiek bekende naam, KVK en/of RSIN 

nummer, postadres, telefoonnummers, e-mailadressen,  doelstelling volgens de statuten en 

hoofdlijnen van het actuele beleidsplan. 

mailto:hetrijndorp@gmail.com
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5.2 Nieuwsbrief 
Donateurs, sponsors, partners en belanghebbenden ontvangen elk half jaar een nieuwsbrief 

met daarin een terugblik op de activiteiten van de afgelopen maanden, eventuele aankopen 

en ander relevant nieuws.  

5.3 Social media 
Social Media biedt mogelijkheden om een community op te bouwen, mits er regelmatig iets 

gepost wordt. Het genootschap zal via Facebook en Instagram geïnteresseerden op de hoogte 

houden en doorgeleiden naar de website. 

6 Huisvesting en depot 
Het genootschap ambieert vooralsnog geen eigen huisvesting voor het beleggen van 

vergaderingen of het bezigen van activiteiten. Hiervoor zijn voorlopig de Roskam en Molen de 

Gerechtigheid voldoende geschikt.  

Een oriëntering op een toekomstig depot is wenselijk. Dit kan de eerste jaren een tijdelijk 
depot zijn maar naarmate de collectie zich zal uitbreiden zal een vast depot noodzakelijk zijn. 
Een depot ligt bij voorkeur in de directe omgeving van het oude Rijndorp. Mogelijk bieden 
bedrijven of instellingen uit Katwijk aan den Rijn hier mogelijkheden. 

 
Vastgesteld d.d. 12-03-2022 

 

Handtekening voorzitter Handtekening secretaris Handtekening penningmeester 
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