Toekomstvisie
Uitgangspunt doelstelling als omschreven in artikel 1 en 2 van de statuten.
De leden hebben op de ALV van 24 november 2016 aangegeven, dat men
betrokkenheid, gezelligheid en sfeer belangrijk vindt naast het realiseren
van de doelstelling.
Bestuur heeft op de ALV van 23 februari 2019 aangegeven zich te beraden
over de stappen die genomen kunnen worden voor de toekomst op korte
en langere termijn van onze vereniging.
De volgende activiteiten dienen als aanzet om de leden van de vereniging
blijvend te betrekken, stimuleren en motiveren om de doelstelling te
realiseren.
Het stellen van prioriteiten qua thema en doorlooptijd. Beroep doen op
leden van de vereniging actief te participeren. Realistische keuze maken
passend binnen de doelstelling

Bouw Rosmolen

1
• Regie
– Jan Lelijveld

• Algemeen
–
–
–
–
–

Bidboek
Ontwikkeling Zuid-Willemspark
Ontwikkeling Linie 1629
Haalbaarheid- en Locatieonderzoek
Omgevingsplan / Inrichtingsplan
•

Bezoekerscentrum

– Comité
•

Frans van Noppen, Jan Lelijveld, Jo Bemelmans,
Wim T. Jansen en Colette van de Elshout

– Plan van Aanpak
– Tijdspad

• Financiering
– € 0,00 PM
– Stichting (financiële risico’s)

In het verleden zijn reeds

initiatieven geweest om een
Rosmolen te realiseren. Voor
het komende jaar willen we de
bouw van een Rosmolen
onderzoeken en i.s.m. derden
komen tot realisatie. Hiervoor
zal een Stichting worden
opgericht waarin onze
vereniging zal participeren.
Er wordt een Plan van Aanpak
opgesteld waarbij beschikbare
documenten uit het recente
verleden de gewenste
aandacht krijgen. De kans van
slagen hangt samen met het
verkrijgen van de financiële
middelen.

Molenwandeling

2
• Regie

– Wim Jansen

• Algemeen

– Inventarisatie beschikbare informatie
•

QR-code en GPS-code

– Opstellen Storyboard molenwandeling
– Inzet ‘de Bossche tijdmachine’
•
•

Ontwikkelen molen App
Beschikbaarheid hard-copy - flyer

– Open Monumentendag 2020
•

Fietsroute buitengebied

– Comité
•

Wim Jansen en Liesbeth Verhoeven
Jo Bemelmans en Dennis Dekker

– Plan van Aanpak
– Tijdspad

• Financieel
– € 1.500,00

De vereniging beschikt reeds

over en uitgewerkte
wandelroute. In samenwerking
met de afdeling Erfgoed van de
gemeente en de Bossche
tijdmachine willen we de
volgende stap zetten om te
komen tot een app en flyer
hiervan.
Daarnaast willen we tijdens de
Open Monumentendagen in
2020 een Molenroute
uitzetten, met start in de stad,
die vervolgens verloopt langs
het Maaskantje, De Zwaan en
eindigt bij de Standerdmolen
in Rosmalen.

Lesprogramma

3
• Regie

– Wim T. Jansen

• Algemeen
–
–
–
–
–
–
–
–

Beschikbaar lesmateriaal
Doelgroep primair onderwijs
Materiaalkist en werkbladen
Lespakket De Hollandsche Molen
Lesprogramma Erfgoed Brabant
Gilde van Vrijwillige Molenaars
Cultuur coördinator gemeente
Comité
•

René Vogels, Frans Hollander, Rolf Vonk,
Frank de Jong en Wim T. Jansen

• Financieel
– € 500,00

De Hollandsche Molen

Standerdmolen
Rosmalen

Met de kennis van nu kan

worden vastgesteld dat het
uitdragen van ons Erfgoed
onvoldoend is terug te vinden
binnen het primair onderwijs.
De jeugd van nu is zich
niet/onvoldoende bewust
welke rol de molens voor
Nederland hebben betekend.
Om dit uit te dragen is/kan het
een taak/rol van onze
vereniging zijn een
lesprogramma aan te bieden in
samenwerking met Erfgoed
Brabant, gemeente en het
Gilde van Vrijwillige
Molenaars, waarin de
geschiedenis en betekenis van
de molens uiteen worden
gezet.

Promotie film

4
• Regie
– Wim Jansen

• Algemeen
–
–
–
–
–

Beschikbaar materiaal archief vereniging
Storyboard film maximaal 5 minuten
Inzicht in activiteiten
Presentaties, evenementen & lesprogramma
Comité
•

Wim Jansen en Joep van Vugt

– Inzet Koning Willem I College
– Gericht op werving leden

• Financieel
– € 1.000,00

Onze vereniging dient zich te

profileren door meer naar
buiten te treden en mensen
enthousiast te maken voor het
molen erfgoed.
We beschikken over veel
materiaal dat het mogelijk
maakt om in samenwerking
met het Koning Willem I
College, gemeente en
Boschlogie een film te
realiseren van circa 5 minuten.
Daarnaast wordt nagedacht
over het educatieve karakter.

Onderzoek & Publicaties

5
• Regie

– Vacature

• Algemeen
–
–
–
–
–
–
–

Onderzoek naar historie molens
Publicaties gerelateerd aan onderzoek
Inzicht gebruik type molens
Gemeentelijk-/Rijksarchief raadplegen
Boek ‘Molens van ‘s-Hertogenbosch?
Folder ‘Vrienden van de Molens’
Comité
•

Vacature en Wim T. Jansen

• Financieel
– € 1000,00 PM

20…

6 Website

– Petra Cornelisse - Webmaster

• Algemeen
–
–
–
–
–

Onderhoud sites
Structuur
Promotie mogelijkheden
Gebruik filmpjes
Comité
• Petra Cornelisse en Wim T. Jansen

• Financieel
– € 200,00 p.j.

Bezoek onze website

• Regie

1.Welkom op de site van…
Een van de meest vervelende introteksten op een
website: een welkomstwoord. Doe het niet! Een
goede website is zo ingericht dat je meteen ziet
waar het over gaat.
2.Schrijf kort en bondig
Bezoekers ‘scannen’ je website. Een goede
website is zo ingedeeld dat je bezoekers direct
zien waar ze moeten zijn.
3.Een onderwerp per alinea
Heb je veel uit te leggen? Knip je tekst dan op in
korte alinea’s van maximaal 5 zinnen.
4.Gebruik opsommingen
Wanneer je een dienst omschrijft kun je de tekst
goed afwisselen met een opsomming.
5.Focus op jouw zoekwoord
Zorg ervoor dat jouw zoekwoord een aantal keer
in de tekst voor komt. Het liefst zo dicht mogelijk
bij het begin van de pagina.
6.Gebruik subkoppen met heading tags
Met heading tags geef je aan wat de structuur
van je pagina is. Google kan zo beter zien hoe de
pagina in elkaar steekt.
7.Schrijf actief en prikkelend
Schrijf actief. Gebruik geen moeilijke woorden.
Vaak is er voor een moeilijk woord wel een
makkelijker synoniem te vinden.
8.Spreek je lezer aan
Je komt met de bezoeker van je website in
contact als je ze aanspreekt. Mensen willen het
gevoel hebben dat er een persoon achter de
website tekst staat.
9.Call to action
Maak direct duidelijk wat je van ze verwacht.
Zorg voor een duidelijke call to action, een
kleurrijke button op een prominente plek met
een duidelijke tekst.
10.Afbeeldingen
Gebruik afbeeldingen om je teksten te
verduidelijken.

7 Archief secretarieel
• Regie
–

Joep van Vugt

• Algemeen

– Criteria (7 jaar)
•
•

–
–
–
–
–

Autoriteit persoonsgegeven
Archiefwet n.v.t. alleen overheidsorganen

Opstellen protocol
Opslag fysiek en digitaal
Plan van aanpak
Tijdspad
Comité
•

Joep van Vugt, Nico Koppers en Bert van de
Wijgert

• Financieel
– € 500,00

8 Financiën
• Regie
– Jan Lelijveld

• Algemeen
–
–
–
–
–
–

Inrichten Boekhoudprogramma
Beheer archief financieel
Opstellen protocol
Plan van aanpak
Tijdspad
Kascommissie

• Financieel
– € 500,00

9 Secretariaat
• Regie

– Joep van Vugt

• Algemeen

– Verslaglegging
•
•
•

–
–
–
–

Bestuursvergadering
Algemene Ledenvergadering
Excursies

Protocol archief en beheer
Correspondentie
Nieuwsbrief
Comité
•

Werkgroep archief secretarieel

• Financieel
– € PM

