
Strategiebepaling 

Historische Vereniging “den Berchsen hoeck” staat voor de opgave om in de komende jaren 

het aantal jongere leden tussen de 40 en 60 jaar relatief sterk uit te breiden. Dat is onze 

enige manier om als vereniging levenskrachtig te blijven. We hebben hiervoor een aantal 

ontwikkelingslijnen opgesteld. 

1. Wees zeer actief in het werven van leden 

Het is van belang dat we bij een zo groot mogelijk aantal gelegenheden (zoals de stand op 

Koningsdag, speciale bijeenkomsten, maar ook gewone contacten) op een actieve manier 

mensen benaderen en hen uitnodigen om lid te worden van de vereniging. De hoogte van de 

contributie is hiervoor geen probleem. 

2. Vergroot het aantal mensen dat actief bijdraagt aan de vereniging 

Het is van belang dat naast de huidige bestuursleden een groter aantal mensen, elk op zijn 

eigen terrein, actief wil zijn in de vereniging. Hierdoor vergroot je het aantal activiteiten en 

word je bovendien veel zichtbaarder als vereniging, die ertoe doet. 

3. Beperk je niet alleen tot de gebruikelijke verenigingsactiviteiten 

Het accent ligt op de vereniging. Die willen we laten groeien. Maar dat betekent niet dat we 

niet ook andere paden willen verkennen, zoals de sociale media (Facebook e.d.). Het kan een 

opstap zijn naar daadwerkelijk contact met de vereniging. 

4. Leg contacten met specifieke groepen mensen 

Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn de geschiedenisdocenten van het middelbaar 

onderwijs in Bergschenhoek. Je kunt ze aanbieden om een verhaal te (laten) houden over 

onderwerpen, waar je samen een keuze voor maakt. Hiermee vergroot je de bekendheid bij 

de leerlingen, maar via hen ook bij hun ouders. Die zien daar wellicht weer een reden in om 

lid van de vereniging te worden. 

Een ander voorbeeld zijn de makelaars in de gemeente. Ook via hen kun je informatie kwijt 

over de vereniging bij nieuwe inwoners in de gemeente. Je zou kunnen zorgen dat je een 

leuk, informatief boekje cadeau kunt doen, zoals we dat in het verleden ook via de 

gemeente gedaan hebben. 

Naast deze twee categorieën zijn er ongetwijfeld nog meer te bedenken. 

5. Geef alle leden een zichtbaar teken van hun lidmaatschap 

We denken hierbij aan een ledenpas. Vervolgens is het dan zaak bepaalde bestemmingen te 

bedenken, waar men met een zekere korting naartoe kan gaan, zoals bijvoorbeeld het 

Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden (daar ligt onze visfuik!) of bepaalde boekhandels (we 

hebben ook nu al lagere prijzen voor leden!). 

 

 



6. Richt je op onderwerpen uit de meer recente periode 

Mensen willen graag meer weten over de tijd van hun jeugd. Voor ouderen kan dat wel zo’n 

50 à 60 jaar geleden zijn, maar voor de wat jongeren is dat maximaal 30 à 40 jaar terug, dus 

van af de jaren zeventig. Dat betekent dus minder aandacht voor bijv. de droogmaking en 

het daarop gevolgde boerenleven en veel meer aandacht voor de geleidelijke uitbreidingen 

van Bergschenhoek vanaf de jaren zeventig. 

 

7. Richt de activiteiten nooit alleen op de leden 

Maak er een gewoonte van om alle verenigingsactiviteiten open te stellen voor ieder die er 

belangstelling voor heeft. Uiteraard mag je vervolgens best proberen om leden te winnen, 

maar dat mag nooit een reden zijn om belangstellenden niet te willen bedienen, omdat ze 

(nog) geen lid zijn. 

8. Denk ook aan nieuwe mogelijkheden van subsidieverstrekking 

De gemeente zal voorlopig niet erg bereid zijn om subsidie te geven. Maar er zijn nog wel 

meer mogelijkheden, o.a. het Fonds 1818, dat culturele activiteiten steunt die gericht zijn op 

samenwerking en kennisoverdracht van jong en oud. 


