
1 
 

     Stichting                        Foarmear 9, 9244 HA Beetsterzwaag 

 

                HISTORISCH BEETSTERZWAAG 
  

     www.historischbeetsterzwaag.nl         info@historischbeetsterzwaag.nl               

  

 
 
 
 
 
BELEIDSPLAN 2018           
 
 
INLEIDING 
 
De Stichting Historisch Beetsterzwaag (SHB) is opgericht in december 2016 en voortgekomen uit 
de Werkgroep Historische Rondleidingen, welke is opgericht in 2004. Deze werkgroep verzorgt 
sinds 2004 in de zomer historische rondleidingen door Beetsterzwaag. 
De werkgroep viel aanvankelijk onder de Stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten (BNG). 
Deze stichting functioneerde tot en met 2016 als overkoepelende organisatie voor een aantal 
werkgroepen in Beetsterzwaag, maar besloot in dat jaar om zichzelf op te heffen. 
De Werkgroep Historische Rondleidingen heeft toen besloten om de Stichting Historisch 
Beetsterzwaag op te richten, met een bredere doelstelling dan alleen de rondleidingen. 
 
Beetsterzwaag kent 45 rijksmonumenten en geen gemeentelijke monumenten. 
Het grote aantal rijksmonumenten vraagt om een plaatselijk instantie die zich inzet voor het in takt 
houden van deze gebouwen. De niet officieel door de gemeente aangewezen gemeentelijke 
monumenten vragen om een instantie die zich inzet voor het blijven voortbestaan van deze 
gebouwen.  
 
De missie van de Stichting bestaat dan ook uit het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en 
de daadwerkelijke instandhouding van het plaatselijk cultureel erfgoed. 
 
DOELSTELLINGEN 
 
Het vergaren van kennis. 
Het documenteren van kennis. 
Het voor iedereen beschikbaar stellen van die kennis. 
Het beschermen van het plaatselijk cultureel erfgoed. 
Het in stand houden en beheren van het plaatselijk cultureel erfgoed. 
Het waar nodig restaureren van cultureel erfgoed. 
 
STRATEGIE 
 
Hoe gaan we die doelstellingen bereiken? 
 
Het vergaren van kennis gebeurt op incidentele basis; voor zover een onderwerp erom vraagt en er 
vrijwilligers bereid zijn zich daarin te verdiepen. Er wordt naar gestreefd om het onderzoek te doen 
volgens een vooropgezet plan en met een vooropgezet doel. 
Het documenteren van de kennis gebeurt door iedereen afzonderlijk en volgens een eigen 
systematiek. Er wordt naar gestreefd om zowel fysiek als digitaal die kennis te verzamelen. 
Dat zal ook nodig zijn gezien de ouderdom van de leden, die veel kennis in huis hebben. Deze gaat 
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anders verloren. 
Het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van het cultureel erfgoed draagt naar ons idee bij 
aan de uiteindelijke instandhouding daarvan. Vandaar dat die kennis voor iedereen beschikbaar 
gesteld moet worden, maar ook actief onder de aandacht van iedereen moet worden gebracht. 
Het beschermen en in stand houden van het cultureel erfgoed is daarnaast ook afhankelijk van 
overheden en particulieren die acteren in het publieke domein. De Stichting heeft in deze een taak 
er op toe te zien dat daar geopereerd wordt in het belang van het cultureel erfgoed. 
Het zal dan ook soms nodig zijn actief in te spelen op situaties die zich voordoen. 
Ook moeten we meer invloed zien te bewerkstelligen door te acteren op podia en in gremia die zich 
direct of indirect bezighouden met het cultureel erfgoed. 
Het beheren en restaureren van het cultureel erfgoed komt pas aan de orde wanneer een situatie 
daarom vraagt. Wij zullen niet actief streven naar deze taken. 
We hoeven niet alle doelen ineens te realiseren. In de statuten zijn alle mogelijke doelen van de 
Stichting aangegeven. In de loop van de tijd gaan we bepalen welke doelen we op korte dan wel 
langere termijn willen realiseren. 
De realisering van de doelstellingen is natuurlijk afhankelijk van de menskracht die voorhanden is. 
 
UITVOERING VAN HET BELEID  
 
Wat gaan we doen om die doelstellingen te bereiken ? 
 
Op de langere termijn doen we het volgende. 
Het vergaren van kennis door o.a. het verrichten van studie- en archiefonderzoek. 
Het documenteren van kennis door o.a. het inrichten en beheren van een eigen archief en 
archiefruimte. 
Het voor iedereen beschikbaar stellen van kennis door o.a. het uitgeven van publicaties, een 
tijdschrift/nieuwsbrief, het houden van lezingen en het inrichten van exposities, het organiseren van 
excursies en wandelingen, het geven van cursussen, het ontwikkelen van en/of meewerken aan 
educatieve projecten., het begeleiden van leerlingen die een werkstuk maken en het organiseren van 
activiteiten. 
Het beschermen van het plaatselijk cultureel erfgoed door o.a. het geven van adviezen daarover aan 
particulieren en gemeentelijke overheden en het adviseren van de gemeente over het gemeentelijke 
beleid inzake cultureel erfgoed. 
Het in stand houden en beheren van het plaatselijk cultureel erfgoed door o.a. in te zetten op het 
behoud van monumentwaardig cultureel erfgoed en waar nodig het beheren van het cultureel 
erfgoed. 
Het waar nodig restaureren van cultureel erfgoed door o.a. initiëring, voorbereiding en advisering. 
 
Op de korte termijn doen we het volgende. 
In het kader van het documenteren van kennis zal aandacht besteed moeten worden aan het 
opzetten, inrichten en beheren van een eigen archief en archiefruimte. Anders zijn we te laat. 
In het kader van het ter beschikking stellen van kennis organiseert de Stichting in 2018 een 
tentoonstelling over Tinco Lycklama à Nijeholt in het kader van LF 2018. Geïntegreerd daarin zal 
de Open Monumentendag worden georganiseerd. 
In datzelfde kader geven we nog steeds rondleidingen op de zaterdagen in de zomermaanden, 
aangevuld met speciale rondleidingen in het kader van Tinco in de maanden juni t/m september. 
In het kader van het beschermen van het plaatselijk cultureel erfgoed wordt samen met de Stichting 
Beekdal Landschap Koningsdiep in 2018 een inventarisatie gemaakt van de potentiële 
gemeentelijke monumenten. In datzelfde kader is onze Stichting in overleg met de gemeente over 
een nieuw vorm te geven welstandsbeleid. 
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Vrijwilligers 
De Stichting werkt alleen met vrijwilligers. 
Deze doen hun uiterste best om mede de doelstellingen van de Stichting te realiseren. 
Zij zijn georganiseerd in verschillende werkgroepen. Te weten de Werkgroep Rondleidingen, de 
Werkgroep Tinco en de Werkgroep Open Monumenten Dag  
De realisering van de doelstellingen is afhankelijk van de beschikbare menskracht. 
We moeten daarom proberen meer vrijwilligers aan ons te binden door een directe benadering van 
mensen, die eerder belangstelling hebben getoond voor het cultureel erfgoed en het werk van de 
Stichting. 
 
Marketing en Communicatie 
We hebben een website, een facebook pagina, schrijven stukjes in lokale media etc. Zo creëren we 
draagvlak en proberen we ook nieuwe vrijwilligers te werven.  
 
Samenwerking 
We werken samen met andere organisaties in Beetsterzwaag en omgeving met als doel om de 
doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken en zaken onderling af te stemmen. Als 
soortgelijke organisaties kunnen genoemd worden de historische verenigingen uit de andere dorpen 
in Opsterland en andere omliggende gemeenten. 
 
ANBI GEGEVENS 
De verplichte Anbi gegevens van de Stichting zijn gepubliceerd op de webpagina: 
https://www.historischbeetsterzwaag.nl/anbi-gegevens/ 
 
 
 
 


