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STICHTING OUD ALKEMADE
Dit beleidsplan is geschreven om de ontwikkeling van de Stichting Oud Alkemade sinds haar
start weer te geven. Verder wordt aangegeven hoe de organisatie er nu uitziet en wat voor
activiteiten er worden ontwikkeld. We kijken ook vooruit naar de komende jaren en naar
welke prioriteiten in het beleid veel aandacht zal uitgaan.
De Stichting Oud Alkemade hoopt met dit beleidsplan een transparant beeld te geven van haar
functioneren.
Ontstaan van de stichting

Op 16 december 1980 kwam een aantal personen bijeen, die onder de naam Werkgroep Oud
Alkemade voorbereidingen troffen voor de oprichting van een historische vereniging. Vanaf 9
januari 1981 noemt het bestuur de werkgroep Stichting Oud Alkemade. De oprichtingsakte
van 15 november 1984 vermeldt de officiële naam.
Doelstelling van de stichting

De Stichting heeft ten doel de actieve bestudering van de geschiedenis van de (voormalige)
gemeente Alkemade en omgeving.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het stimuleren van contacten tussen belangstellenden voor regionale geschiedenis;
- het beheren en onderhouden van het gebouw van de Stichting Oud Alkemade, gelegen aan
de Saskia van Uylenburchlaan 22, 2377CE Oude Wetering;
- het uitgeven van publicaties over de geschiedenis of de bevolking van Alkemade en
omgeving;
- het organiseren van bijeenkomsten en excursies, alsmede het geven van voorlichting en
informatie aan scholen, bedrijven, instellingen en verenigingen;
- het verlenen van steun aan activiteiten met een historisch karakter;
- het bevorderen, in stand houden en verbeteren van zaken met historische waarde,
betrekking hebbende op Alkemade en omgeving;
- het houden van in principe twee tentoonstellingen per jaar;
- het onderhouden van contacten en zoveel mogelijk samenwerken met landelijke, regionale
en gemeentelijke organisaties op historisch gebied en, zo nodig, het aansluiten bij de voor
- de stichting meest geëigende samenwerkingsorganen;
- het stimuleren van deelname aan cursussen door haar vrijwilligers op het gebied van
veiligheid, onderhoud van gebouw en inventaris, archiefbeheer, maar ook anderszins. De
cursussen zijn gericht op het bevorderen van adequate vaardigheden van de vrijwilligers
ten behoeve van hun werkzaamheden voor de Stichting;
Organisatie en beheer

De Stichting Oud Alkemade wordt bestuurd door een bestuur, thans bestaande uit
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Het aantal donateurs bedroeg per 1 september 2018: 1462. Zij betalen minimaal 20 euro per
jaar.
Het bestuur beheert een museum op het postadres Saskia van Uylenburchlaan 22 te Oude
Wetering. Het museum is geopend op zondag van 14.00 tot 17.00 uur, maandagavond van
19.30 tot 22.00, op dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur en op afspraak. In de maanden juli en
augustus is het museum gesloten. Donateurs hebben gratis toegang; bezoekers betalen
€ 3,00 entree.
Het pand is eigendom van de Stichting Oud Alkemade en de grond hoort de voormalige
gemeente Alkemade, of zijn rechtsopvolger, toe. De gemeente heeft een 30-jarig recht van
opstal verleend tot 2034. De totale oppervlakte bedraagt 413 m2. Het onderhoud en elk herstel
van het gebouw zijn voor rekening van de Stichting. Er is geen recognitie of erfpachtcanon
verschuldigd.
Managementteam

Naast het bestuur functioneert een managementteam. De leden zijn vertegenwoordigers uit de
werkgroepen die zonder stemrecht iedere bestuursvergadering bijwonen.
Taak: het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.
Werkgroepen
De volgende werkgroepen zijn actief;
werkgroep evenementen
werkgroep sprekend verleden
werkgroep redactie
werkgroep inventarisbeheer
werkgroep archiefbeheer/genealogie
werkgroep restauraties/onderhoud
werkgroep foto- en videoarchief
werkgroep thema
Het museum

Het museum is goed bereikbaar en ook voor gehandicapten toegankelijk. Een viertal
parkeervakken is voor bezoekers gereserveerd, hetgeen op twee borden is aangegeven.
Het beheer en het onderhoud van het museum is een van de belangrijkste doelstellingen van
de Stichting en legt financieel gezien een groot beslag op de binnenkomende gelden.
Het eigendom van het gebouw is verkregen door overdracht van het eigendom door de
gemeente (van de in 1964 voor de Lagere Technische School voor de Veenstreek gebouwde
aula) voor een bedrag van € 1,00 en door het, voor een groot gedeelte uit eigen middelen
aanbouwen van een tentoonstellingsruimte annex opslagzolder voor het opslaan van goederen.
De ondergrond is eigendom gebleven van de gemeente Alkemade, waarvoor een recht van
opstal is verleend. De realisering is mogelijk geweest door financiële bijdragen van
particulieren, uit fondsenwerving, een obligatielening en ten slotte door een dertigjarige
geldlening van € 70.000,-- van de gemeente Alkemade, waarvoor jaarlijks rente en aflossing
wordt afgedragen. Naast deze lening van de gemeente zijn er door de Stichting in de loop der
jaren obligaties uitgegeven. Begin 2018 is de lening van de gemeente afgelost en aan het eind
van dit jaar zal aan alle nog resterende obligatiehouders aangeboden worden hun vordering
terug te betalen.
Veiligheid

Voor de veiligheid van de medewerkers en bezoekers zijn in het museum nooduitgangen
aanwezig, duidelijk, met bijbehorende bordjes aangegeven. Er geldt uiteraard een rookverbod
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in het museum. Regelmatig wordt het pand aan een inspectie door de brandweer onderworpen
en de daaruit voortvloeiende adviezen uitgevoerd. Er zijn dan ook ruim voldoende
brandblussers aanwezig.
Ten behoeve van de inbraakpreventie is er een gecertificeerde alarminstallatie.
Worden de doelstellingen bereikt?

De Stichting Oud Alkemade heeft sinds 1 maart 2010 een informatie- en
documentatieafdeling, waar op maandagavond individuele burgers, vertegenwoordigers van
bedrijven of verenigingen of instanties terecht kunnen met vragen op historisch gebied. Maar
ook voor het bestellen van duplicaten van foto’s en voor het inzien van archiefmateriaal.
Het bestuur en de medewerkers van de Stichting Oud Alkemade hebben zich vanaf de
oprichting actief bezig gehouden met het stimuleren van het historisch besef bij de inwoners
van de gemeente door het organiseren van bijeenkomsten, door het presenteren van de
Stichting bij activiteiten, zoals braderieën en het volgen van andere lokale gebeurtenissen,
waar instandhouding van het historisch erfgoed aan de orde is. Daarnaast onderhoudt de
Stichting contact met de S.S.B.A. (de overkoepelende scholenorganisatie) ten einde het
onderwijs bij de Stichting te betrekken.
De Stichting Oud Alkemade ervaart grote interesse voor hetgeen wordt georganiseerd; het
Museum trekt veel bezoekers. Uit het feit dat de Stichting een groot aantal donateurs heeft,
mag worden geconcludeerd dat de Stichting een belangrijke plaats inneemt in de lokale
gemeenschap.
Regelmatig doen inwoners van de gemeente een beroep op de verzamelingen van de Stichting
Oud Alkemade voor het schrijven van scripties, werkstukken en leeropdrachten. Het
bestuderen van voorwerpen en het raadplegen van schriftelijke gegevens in bezit van de
Stichting Oud Alkemade komen steeds vaker voor. Zelfs worden belangstellenden, die zich
tot het gemeentearchief wenden, doorverwezen naar de Stichting Oud Alkemade.
Het opzetten van een archief van schriftelijke stukken en van foto’s en video’s en het
verzamelen van voorwerpen voorziet dus in een behoefte.
De stichting Oud Alkemade heeft een flink depot, waarin objecten, die een beeld geven van
het dagelijks leven in onze regio worden opgeslagen. Deze objecten worden digitaal
gerubriceerd en zorgvuldig bewaard ten behoeve van onze tentoonstellingen en uitleen aan
instanties als scholen, verenigingen, bibliotheek en zusterorganisaties. Zorgvuldig wordt door
de werkgroep beheer bekeken of een voorwerp in de collectie past of dat het moet worden
afgedankt.
Er is een bibliotheek ingericht met boeken en werkstukken, handelend over de voormalige
gemeente en de streek, aangevuld met boeken met een historische strekking. De boeken zijn
opgenomen in een catalogus en mogen tijdens de daarvoor beschikbare uren worden
geraadpleegd.
Zo veel mogelijk jaarlijks wordt de Oud Alkemadeprijs uitgereikt aan eigenaren van een
pand, dat is gerestaureerd in de oorspronkelijke stijl en met eigen middelen, waarbij de
wezenlijke kenmerken van het historische pand zijn behouden.
Het uitvoeren van nabestellingen van foto's is in handen van de leden van de Werkgroep fotoen videoarchief. Het afdrukken van gedigitaliseerde foto’s wordt opgedragen aan een
laboratorium. De leden van de werkgroep brengen daarnaast vele uren in het Museum door
om foto’s te scannen en in de computer op te slaan in de fotobase, gemaakt door onze oudmedewerker Joop van der Meer. Inmiddels werken meerdere historische verenigingen en
stichtingen met dit programma. Het fotoarchief bevat ongeveer 23500 foto’s, waarvan op dit
moment ongeveer 19000 zijn opgeslagen in een database. Er wordt zeer regelmatig een backup gemaakt op een externe harde schijf. Het resterende deel wordt in de komende jaren
eveneens in de database gezet, maar omdat er regelmatig nieuwe foto’s worden aangeleverd
blijft dit een continue taak.
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De leden van de werkgroep onderhoud komen iedere dinsdagmiddag bijeen in de werkplaats
van het Museum. Hier worden objecten uit het depot en objecten, die recent zijn verworven
op zoveel mogelijk authentieke wijze gerestaureerd.
Leden van de werkgroep archief zorgen voor een handzame inrichting van het archief. Ook
blijft het voortdurend nodig om het archief op te schonen en nieuwe archiefstukken
zorgvuldig op te bergen.
Vanaf december 1982 verschijnt ieder kwartaal het blad Alkmadders, waarin artikelen en
informatie zijn opgenomen over personen, gebeurtenissen op historisch gebied en
onderwerpen die betrekking hebben op het werkgebied van de Stichting: het grondgebied van
de voormalige gemeente Alkemade. Donateurs ontvangen het blad gratis.
Toekomstbeeld

De werkzaamheden en de activiteiten van de Stichting Oud Alkemade nemen jaarlijks in
omvang en aantal toe. De inwoners en de oud-inwoners van de gemeente weten de weg naar
het Museum steeds beter te vinden. De plaats die de Stichting Oud Alkemade in de
samenleving inneemt, mag dan ook als steeds belangrijker worden betiteld. De bewijzen zijn
eenvoudig te leveren: het aantal donateurs breidt zich mede door actieve werving jaarlijks uit,
het aantal bezoekers van het Museum neemt jaarlijks toe en het raadplegen van het archief
neemt grotere vormen aan.
Ook doen veel belangstellenden mee aan de door de Stichting georganiseerde historische
wandelingen, de educatieve museumquiz en de speurtochten voor de jeugd door het museum.
Een dergelijke positie in de samenleving verlangt een adequate dienstverlening. Het bestuur
en de medewerkers hebben er vanaf de oprichting van de stichting blijk van gegeven zich
bewust te zijn wat van hen wordt verwacht.
Het bestuur en de medewerkers dienen echter de (financiële) middelen te krijgen aangereikt
om hun werk voort te zetten. In 2017 werd daarom besloten de donateursbijdragen te
verhogen van € 15,= naar € 20,= per jaar. Dat deze verhoging noodzakelijk was bewees het
financiële jaarresultaat van 2017. In dat jaar werd er namelijk na jaren van tekorten weer een
positief resultaat geboekt. En ook voor 2018 wordt een positief resultaat verwacht.
De relatie met de gemeente Kaag en Braassem is een bindende. De gemeente blijft echter
eigenaar van de grond onder het pand waar de Stichting Oud Alkemade is gevestigd en
eigenaar van is. Mocht er in de toekomst geen vrijwilligers meer geïnteresseerd zijn in het
werk dat de Stichting Oud Alkemade in haar doelstelling omschreven heeft, dan neemt de
gemeente Kaag en Braassem de verantwoording voor het pand over.
Sinds kort is de Stichting Oud Alkemade een ANBI-instelling geworden, dat wil zeggen dat
de Stichting Oud Alkemade een door de belastingdienst erkende status heeft als culturele
instelling. (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is voor de Stichting
financieel aantrekkelijk, omdat de Stichting daarmee geen schenk- of erfbelasting hoeft te
betalen. Ook voor de donateurs betekent de ANBI-status een voordeel, omdat zij hiermee
belastingvoordeel kunnen genereren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als
via periodieke giften.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Voor de Stichting betekent dit dat het bestuur heeft besloten een privacyverklaring
op te stellen, waarin weer gegeven zal worden hoe de Stichting in het vervolg om zal gaan
met persoonsgebonden gegevens. Deze privacyverklaring zal op de site van de Stichting
geplaatst worden en voor iedereen ter inzage zijn.
Nadat in de afgelopen tijd al veel is geïnvesteerd in het achterstallig onderhoud van het
gebouw, waarbij gedacht moet worden aan schilderen, schoonmaken en het aanbrengen van
isolatiemateriaal, verwacht de Stichting Oud Alkemade de komende jaren vooral te investeren
in het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw. Er kan overwogen worden een
energieadvies te laten uitvoeren, waarbij duidelijk dient te worden op welke wijze de

4

Stichting kan besparen op energiekosten. Te denken valt hierbij aan het plaatsen van
zonnepanelen en het beoordelen van de huidige verlichting middels een verlichtingsplan om
die zo nodig te vervangen door energiezuinige verlichting.
Conclusies
Met genoegen kan worden geconcludeerd, dat zich enthousiaste, behulpzame en echte,
dus geen enkele vergoeding vragende vrijwilligers aan de stichting hebben verbonden. Per
1 September 2018 bedroeg het aantal vrijwilligers meer dan 40.
De doelstellingen van de stichting werden na de uitbreiding van het gebouw voldoende
bereikt. Door voortdurende verbeteringen met betrekking tot de veiligheid, de
tentoonstellingsruimte, de opslagruimten voor voorwerpen, het archief voor papieren
stukken, foto’s en video’s, het gebruik van computers en de inrichting van een bibliotheek
gaat het gebouw steeds meer voldoen aan de eisen, die aan een museum mogen worden
gesteld.
De mogelijkheden tot ontplooiing dienen gelijke tred te houden met de belangstelling voor
het werk van de Stichting Oud Alkemade
Uitbreiding van het aantal medewerkers is gewenst om het niveau van de dienstverlening
in stand te houden en om nieuwe interne impulsen tot stand te brengen.
Door het klimaat in het pand op verschillende plekken jaarlijks uit te meten zijn na een
aantal aanpassingen de waarden constanter en beter geschikt voor het conserveren van
voorwerpen. In toenemende mate zal er in de toekomst aandacht besteed worden aan het
duurzamer maken van het Museum.
Oude Wetering, 1 september 2018
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