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Voorgeschiedenis 
De Stichting komt voort uit de Werkgroep Historische Rondleidingen, welke is opgericht in 2004. 
Toen zijn in de zomer de eerste rondleidingen verzorgd. 
Deze werkgroep viel aanvankelijk onder de Stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten, een 
overkoepelende organisatie, maar bij de opheffing van deze stichting kwam de vraag aan de orde; 
hoe nu verder ? 
Het niet meer vallen onder de BNG had consequenties voor de financiën en de aansprakelijkheid; 
los nog van de aansprakelijkheid voor de rondleiders zelf. 
Daarnaast hadden een aantal leden van de werkgroep de wens een historische vereniging op te 
richten, zoals die in veel plaatsen in Nederland al bestaat. 
Aldus werd de Stichting opgericht op 2 december 2016 
 
Doelstellingen 
Het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van het plaatselijk cultureel erfgoed, waaronder 
wordt verstaan het vergaren van die kennis van de geschiedenis, het documenteren van die kennis 
en het voor iedereen beschikbaar stellen van die kennis. 
 
Het bevorderen van de instandhouding van het plaatselijk cultureel erfgoed, waaronder wordt 
verstaan het beschermen van dat erfgoed, het in standhouden en beheren van dat erfgoed en het 
restaureren van dat erfgoed.  
 
 Organisatie 
De Stichting kent een stichtingsbestuur en meerdere werkgroepen. Het stichtingsbestuur bestaat uit 
drie personen; een voorzitter, secretaris en penningmeester. De werkgroepen van enige importantie 
kennen ook een bestuur. De penningmeester van al de werkgroepen is altijd de penningmeester van 
het stichtingsbestuur. 
Op dit moment kennen we de Werkgroep Historische Rondleidingen, de Werkgroep Open 
Monumenten Dag en de Werkgroep Tinco. Voorzitter, secretaris en penningmeester van de laatste 
werkgroep zijn dezelfde als die van de Stichting zelf. 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Nardus Huiskes (voorzitter), Sijanda Jelsma (secretaris) en 
Heleen Verhage (penningmeester) 
 
De activiteiten 
De meeste leden van de Stichting verzorgen rondleidingen; een klein deel houdt zich bezig met 
studie en archiefonderzoek; met het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het 
samenstellen van exposities. 
Door zes rondleiders worden per jaar ongeveer 40 rondleidingen verzorgd, waaraan gemiddeld 11 
mensen deelnemen. 
Vanaf 2010 organiseert een aparte werkgroep de jaarlijkse landelijke Open Monumenten Dag. 
Anders dan in andere steden stellen wij niet alleen de monumenten open voor het publiek, maar 
organiseren wij ook activiteiten rond het thema van dat jaar. 
In de loop van de tijd hebben meerdere publicaties het licht gezien. Die gaan over onderwerpen als 
de geschiedenis van de adel in het algemeen en adellijke geslachten in het bijzonder, de 
middenstand in Beetsterzwaag en de boerderijen in en in de omgeving van Beetsterzwaag. 
Tot op heden heeft de Stichting twee exposities georganiseerd; een over de adel en een over de 
middenstand. 


