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1 Inleiding 
 

Het doel van de Vereniging Historische Kring Elden (hierna te noemen HKE) is breed 
omschreven in artikel 2 van de Statuten, zoals verleden voor notaris Petra Heuff te Arnhem op 
22 november 2016. De statuten kennen geen beleidsplan en ook geen procedure tot 

vaststelling daarvan. De status van dit beleidsplan is dan ook die van een intern 
bestuursdocument. Dit beleidsplan 2022-2025 is het tweede beleidsplan van de HKE, en zal 
aan de leden worden voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2022.  

Iedere drie jaar zal het beleidsprogramma worden bijgesteld en geactualiseerd. 
 

Het doel van de vereniging is: 
 
“Het bevorderen van de belangstelling voor en het vergroten van de kennis omtrent de 

geschiedenis van de polder Elden in al zijn aspecten'' 
 

De polder Elden omvat de volgende wijken: Meinerswijk, de Praets, Elderveld, Elderhof, De 
Laar Oost en West, de Overmaat, Rijkerswoerd en het dorp Elden. 
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2 Organisatie, huisvesting en financiën 
 

2.1. Bestuur 
Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden te weten 
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alle bestuursleden nemen deel aan alle 

bestuursvergaderingen. Per jaar komt men tenminste tien keer voor een vergadering bijeen. 
De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte. 
 

2.2. Werkgroepen en commissies 
De werkgroep (redactie) van het Kringbulletin komt regelmatig bijeen om de zaken aangaande 

het Kringbulletin te bespreken.  
De werkgroep Beeld en Geluid heeft als doel het archief van foto’s, dia’s, film- en videobeelden, 
geluidsfragmenten en ander beeld- en geluiddragend materiaal te conserveren, te ontsluiten en 

gemakkelijk toegankelijk te maken. 
 

2.3. Accommodatie 
De vereniging heeft als accommodatie de Noodwoning aan het adres Rijksweg West 92b te 
Elden. De Noodwoning wordt sinds 1 januari 2021 gehuurd van de gemeente Arnhem, afdeling 

Vastgoed, die eigenaar is van het gebouw. 
Hier is het archief, een tentoonstellingsruimte, een administratiekamer en een 
vergaderruimte/woonkamer ingericht. De vergaderingen vinden plaats in de 

vergaderruimte/woonkamer. De lezingen en de Algemene Ledenvergadering vinden 
voornamelijk plaats in dorpshuis ‘Ons Gebouw’ te Elden.  

 
2.4. Public Relations (PR) en ledenwerving 
Er zijn geen vastgestelde plannen ten  behoeve van PR/ledenwerving. Dit gebeurt nu ad hoc en 

via de tentoonstellingen en lezingen etc. Over wat de leden denken en willen, wordt informeel 
gecommuniceerd onder andere via dezelfde tentoonstellingen en lezingen. Periodiek worden de 

leden over hun mening ten aanzien van de verenigingsactiviteiten geënquêteerd. Het beeld 
over de vereniging is positief. Leden worden steeds via het Kringbulletin op de hoogte 
gehouden en er wordt publiciteit gegeven via de regionale dag- en/of weekbladen, website van 

de HKE alsmede Facebookpagina OudElden. 
 

2.5. Financiën 
De vereniging verwerft haar inkomen door middel van contributie van haar leden en bijdragen 
van haar donateurs. Zij ontvangt een exploitatiesubsidie van het Team Leefomgeving van de 

gemeente Arnhem voor Elden.  
Ieder jaar wordt er een verlies- en winstrekening gemaakt, evenals een begroting gebaseerd 
op de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. De kosten van de verschillende activiteiten zijn 

goed te onderkennen.  
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3 Activiteiten 
 
3.1. Lezingen 

Lezingen worden 1x per jaar vastgesteld en zo mogelijk drie maal per jaar gehouden.  
De leden hebben bij lezingen gratis toegang en voor niet leden wordt een bijdrage gevraagd 
van € 3,00. De lezingen leveren een bijdrage aan de bekendheid van de HKE. 

 
3.2. Tentoonstellingen 

Tot op heden zijn er diverse incidentele exposities georganiseerd. Voor deze tentoonstellingen 
bestaat altijd ruime belangstelling. Ze voorzien duidelijk in een behoefte. 
Daarnaast zal in één van de ruimten van de Noodwoning een permanente expositieruimte 

worden ingericht waar wisselende tentoonstellingen zullen worden gepresenteerd. 
 

3.3. Kringbulletin 
Het Kringbulletin is een periodiek verenigingsblad van de vereniging en komt nu 4 keer per jaar 
uit. Ook kunnen er incidenteel themanummers verschijnen. De kopij voor het Kringbulletin 

wordt aangeleverd door leden, redactieleden, bestuursleden en soms door mensen van 
buitenaf. Voor artikelen die in het Kringbulletin worden gepubliceerd wordt vaak door de auteur 

onderzoek verricht, al dan niet in het eigen archief van de HKE. 
De waardering voor het Kringbulletin is hoog. Losse (thema) nummers worden ook aan niet-
leden op bijeenkomsten, tentoonstellingen, en dergelijke verkocht. De aanmaakkosten voor het 

Kringbulletin worden gefinancierd uit de middelen en opbrengsten van de contributie door de 
leden. Verder zijn in het Kringbulletin advertenties opgenomen, die de drukkosten 
compenseren. 

 
3.4. Archief (het doen van onderzoek) 

De vereniging heeft een eigen archief, dat beheerd wordt door de archivaris. Actief wordt het 
archief jaarlijks aangevuld met historisch materiaal over het werkgebied van de vereniging. 
Opslag van het archief vindt plaats in een daartoe ingerichte ruimte in de Noodwoning. 

Onderdeel van het archief vormt ook een uitgebreide bibliotheek. 
 

3.5. Het verstrekken van inlichtingen en het geven van adviezen 
Het bestuur verstrekt op aanvraag de nodige informatie op allerlei gebied aan leden, niet- 
leden, instanties en aan overheden uit haar archief. De informatie wordt, onder bronvermelding 

beschikbaar gesteld. Hierbij wordt door de archivaris het nodige onderzoek verricht. 
 
3.6. Social media 

De vereniging beschikt over een eigen website te weten www.historischekringelden.nl. 
Deze is sinds 2007 in de lucht en wordt verzorgd door een webmaster. Een van de 

bestuursleden is verantwoordelijk voor de actualisatie van de website. Verder is er een  
Facebookpagina OudElden en de website www.beeldbank-elden.nl. 
 

3.7. Participaties 
De HKE heeft participaties in andere verenigingen binnen de gemeente Arnhem en wel Geert 

Visser in de Archeologische werkgroep Meinerswijk .Tevens hebben Geert Visser en Marja Pals 
zitting in de werkgroep Historische Herberg Arnhem. Walther Bötzel heeft zitting in de 
werkgroep Klompenpaden. 

 
 

 
 
 

 

http://www.historischekringelden.nl/
http://www.beeldbank-elden.nl/
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4 Beleidsdoelen 
 
4.1. Bestuur 

Hoewel de bestuursleden zich zo goed mogelijk kwijten van hun taken zijn er 
functiebeschrijvingen van iedere functie binnen het bestuur opgesteld. Deze functiebeschrijving 
is ook van belang voor nieuwe bestuursleden.  

 
4.2. Werkgroepen en commissies 

Het ligt in het voornemen om te komen tot een werkgroep Genealogie (o.l.v. Jan van Kampen) 
en een werkgroep Historisch onderzoek. Met name interviews met de oudere generatie onder 
ons is op korte termijn van belang. 

De werkgroep Beeld en Geluid, heeft de taak om beschikbare historische informatie naar het 
publiek te ontsluiten en voor de komende generaties duurzaam te bewaren. 

De werkgroep wandel- en fietstochten heeft de taak om wandel- en fietstochten te 
organiseren. Walther Bötzel participeert in een werkgroep die een Klompenpad rondom Elden 
wil realiseren. 

Commissies en werkgroepen staan onder directe verantwoordelijkheid van een bestuurslid. 
 

4.3. Accommodatie 
Sinds 2011 beschikt de HKE over een deel van de vroegere noodwoningen aan het adres 
Rijksweg West 92 a en b. In het deel 92b is het onderkomen van de HKE gerealiseerd. Per 

1.1.2021 wordt deze ruimte, die bekend is onder de aanduiding Noodwoning (met hoofdletter 
N) van de gemeente Arnhem, afdeling Vastgoed gehuurd. 
Ter compensatie van de huurprijs van de Noodwoning, alsmede voor de kosten van de  

exploitatie heeft het bestuur een subsidie aangevraagd en verkregen van het Team 
Leefomgeving van de gemeente Arnhem voor Elden. Het is de bedoeling om de ruimte te 

exploiteren. Het streven is om elke zaterdag de Noodwoning open te stellen voor publiek, die 
gebruik kunnen maken van het archief, de tentoonstellingsruimte kunnen bezoeken en voor 
overige informatie kunnen komen. Ook zal het als startpunt fungeren bij dorpswandelingen. 

De ruimte is ook te gebruiken door derden die via Makelpunt een dagdeel de woonkamer 
kunnen huren. 

 
4.4. Public Relations (PR) en ledenwerving 
De “basis” van iedere vereniging zijn de leden en donateurs. Zij zorgen voor het voortbestaan 

van de vereniging en de (financiële) stabiliteit. 
De afgelopen jaren is het ledenaantal gegroeid tot boven de 400. Het streven van de HKE is 

dat op peil te houden door zich te promoten op evenementen en tentoonstellingen. 
Er zijn leden en gezinsleden. In de statuten zijn de rechten en plichten van de leden 

weergegeven. 
 
4.5. Financiën 

Om een gezonde financiële positie te behouden is de stabiliteit van het ledenaantal belangrijk 
om de activiteiten te kunnen verwezenlijken. 
 

4.6. Archief 
De laatste jaren vindt er steeds meer digitalisering plaats van (belangrijke) documenten. Ook 

de HKE streeft naar digitalisering van het archief. Behoud en uitwisseling van documenten en 
foto’s wordt daarmee vergemakkelijkt. 

Het doel is om over te gaan tot verdere digitalisering van ons archief en daarmee tegelijkertijd 
een optimalisering van het archief te realiseren. 
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4.7. Kringbulletin 
Het Kringbulletin wordt goed gelezen en bijzonder gewaardeerd, hetgeen blijkt uit de 

regelmatig ontvangen reacties in de mailbox, via sociale media, via persoonlijke en mondelinge 
mededelingen. Om (nieuwe) lezers te blijven boeien zal het Kringbulletin zich moeten blijven 
ontwikkelen en zal extra aandacht besteed moeten worden aan inhoud, uiterlijk, lay-out. 

Binnen afzienbare tijd zal het digitaliseren van onze Kringbulletins op onze website gerealiseerd 
worden. 
 

4.8. Lezingen en excursies 
Het streven is om de lezingen die in een aankomend verenigingsjaar gehouden worden, 

bekend te maken op de Algemene Ledenvergadering. De lezingen zullen bij voorkeur gepland 
worden op vaste maanden in het jaar, waarbij gestreefd wordt om 4 lezingen per jaar te 
organiseren. Het streven is indien een lezing zich daartoe leent om een excursie te 

organiseren. 
 

4.9. Social media 
Het streven is om de website www.historischekringelden.nl verder te ontwikkelen. Door steeds 
intensiever gebruik van internet en verdergaande automatisering zal de website een steeds 

grotere rol spelen in de communicatie met de buitenwereld. Tevens is het bedoeling meer van 
onze foto’s te publiceren op de website www.beeldbank-elden.nl. 

http://www.historischekringelden.nl/
http://www.beeldbank-elden.nl/

