
Historische Vereniging Moordrecht 

 

Samenvatting beleid 2017-2020 

 

Inleiding 

Sinds de oprichting op 27 november 1993 is de Historische Vereniging Moordrecht 

uitgegroeid tot een bloeiende vrijwilligersorganisatie met meer dan 550 leden en diverse 

actieve vrijwilligers. Het beleid van de vereniging is gericht op het ontplooien van activiteiten 

en werkzaamheden om de doelstellingen (vastgelegd in de statuten akte gewijzigd 2 

november 2006) te realiseren. Deze activiteiten en werkzaamheden zijn: Informeren, 

Collectie beheren & Stimuleren.  

 

Informeren  

Informeren doet de historische vereniging als volgt: 

• Minimaal vier keer per jaar geeft de vereniging het magazine ‘Moerdregt’ uit, met 

artikelen over de historie van Moordrecht. 

• Elk jaar worden er twee themabijeenkomsten georganiseerd voor leden en niet-leden van 

de vereniging.  

• Via de website www.historischeverenigingmoordrecht, die regelmatig wordt ge-update. 

• Via de eigen Facebook-pagina van de historische vereniging. 

• Elk jaar worden er via het Cultuurtraject Zuidplas lessen voor basisscholen aangeboden in 

de oudheidkamer. De vereniging wil de komende jaren meer schoolgroepen ontvangen 

en rondleidingen verzorgen door het dorp. 

• Waar mogelijk doet de vereniging mee aan lokale evenementen, zoals, braderieën, om 

een breed publiek te informeren. 

• Tijdens de ledenvergaderingen informeren we de leden over het gevoerde beleid. 

 

Collectie beheren 

Activiteiten op het gebied van collectiebeheer: 

• In de oudheidkamer en een extern depot bewaart en archiveert de vereniging diverse 

collecties historische voorwerpen, kunstwerken, documenten en foto’s.  

• Het streven is de collecties volledig te registreren in Adlib en de documenten en foto’s 

zoveel mogelijk digitaal te ontsluiten. 

• De vereniging wil nauwer samenwerken met het Streekarchief Midden-Holland op het 

gebied van het digitaliseren en delen van foto’s.  

• Bij de gemeente Zuidplas wil de vereniging nagaan of zij nog delen van de voormalige 

Stichting 't Ambachtshuis Moordrecht in depot heeft, die de vereniging kan ontsluiten 

en/of beheren. 



• De vereniging wil voorwerpen, kunstwerken en documenten gerichter verzamelen en 

vastleggen in een Collectieplan met handboek. 

• De vereniging wil de collectie van documenten de komende jaren zoveel mogelijk fysiek 

toegankelijk maken via twee exposities per jaar in de oudheidkamer. 

• De vereniging onderzoekt de mogelijkheden om samen met andere instellingen 

tentoonstellingen te organiseren, bijvoorbeeld met de Stichting Drost IJserman voor het 

exposeren van grote voorwerpen en met de Grote Kerk voor activiteiten tijdens Open 

Monumentendag. 

 

Stimuleren 

Om de kennis over de geschiedenis van Moordrecht te vergroten, praat de historische 

vereniging mee in diverse gemeentelijke commissies en platforms, waarin de geschiedenis 

en het erfgoed van Moordrecht aan de orde komen. Samen met de andere historische 

organisaties in Zuidplas heeft de vereniging in juni 2017 een visie gepresenteerd op de 

omgang met het cultureel erfgoed in de gemeente. Belangrijke punten van aandacht zijn de 

historische gravenlijst en de toekomst van de Snelle Sluis. Waar nodig wordt een actief 

beleid gevoerd, zoals met de actie tegen de sloop van de Snelle Sluis. In het najaar van 2017 

wordt nagegaan in hoeverre deze visie is uitgerold.  

 

Financiën 

De vereniging bekostigt bovengenoemde activiteiten en werkzaamheden uit 

lidmaatschapsgelden en donaties. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester 

namens het bestuur. Het bestuur legt tijdens de algemene ledenvergadering, conform de 

statuten, verantwoording af aan de leden over het algemene en financiële beleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


