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Jubileum jaar 2016. Het genootschap bestaat 65 jaar 

Aandachtspunten: 

 Uitwerken van het jaarthema van de erfgoedpartners: Schatten van Zeist 

 Aandacht in het najaar 2016 aan de uitgave  Van boerendorp tot villadorp 

 Wellicht eigen jaarthema: 65 jaar ZHG. Een tentoonstelling in het HIP, b.v. voorjaar 2016 of 2017 

 Goede samenwerking met het gemeentearchief stimuleren 

Open Monumentendag heeft als thema  ?  Het is nog onbekend of de Open Monumentendag in 2016 plaats zal vinden. 

Het thema is dus ook niet bekend. Dit is mede van belang voor Seijst 2016 nummer III. 

 

De commissies  en speciale medewerkers hebben de volgende voornemens: 

1. Commissie Archief en collecties 
 Verder digitaliseren van de bestanden. Mede door het aanleveren van de bestanden voor de databank 

van het internet / de website van het genootschap / Geheugen van Zeist. 
 Alert blijven op het achterhalen van recente publicaties en boeken over Zeist. Indien gewenst: voorstel 

tot aanschaf, in overleg met GAZ. 
 Meewerken aan het scholenproject, en  – indien gewenst – bij de Open Monumentendag. 
 Meewerken aan het Deux project: digitalisering en beschrijving van de collecties. 
 Meewerken aan het collectieplan. 
 Het registreren van schenkingen. 
 Aanwezigheid in het HIP op dinsdagochtend; samenwerking met de medewerkers van het 

Gemeentearchief Zeist. 
 

2. Tentoonstellingscommissie 
 Oude Begraafplaats Zeist: nazorg (controle) expositie in poortgebouw; oorspronkelijke opzet expositie 

waarborgen.  
Medewerking verlenen aan de samenstelling van een map met de bladen van voorgaande 
thematentoonstellingen. 

   Kleine tijdelijke thematentoonstellingen, gerelateerd aan begraafplaats (wisseltentoonstellingen met   
   vast concept), in voorbereiding, thema in 2016: ‘De dames Walkart’, gerelateerd aan eventuele  
   projecten HIP, SLOT. 

 Vorige thema’s van de tentoonstellingen op de Oude Begraafplaats: het voornemen is de onderwerpen 
te bundelen en nog dit jaar als artikelen uit te geven in één tijdschrift, mogelijk een Special van het 
Bulletin Seijst: ‘Villa Nuova en de familie De Pesters’, ‘Familie van Ekdom’, de ‘Familie Steggewentz, 
de ‘Dames Walkart’. 

 Medewerking aan het project ‘Schatten’ (werktitel), georganiseerd door Geheugen van 
Zeist/erfgoedpartners. Samenwerking ZHG-commissie tentoonstellingen met andere erfgoedpartners. 
Het voorwerk zal worden opgestart, maar het is mogelijk dat de tentoonstelling pas in 2017 kan worden 
gerealiseerd. 

 Assistentie verlenen in kader behoud en beheer, met name het digitaliseringsproject DEUX 2012-2013 
(invoeren) .  

 Meewerken aan presentaties en/of tentoonstellingen van en voor derden (uitwerking/bruiklenen), 
bijvoorbeeld in de hal van het gemeentehuis, het HIP, voorstel projecten:  
‘De dames Walkart’ (evt. ook in het Slot, in samenhang met volgend jaar gerestaureerd Walkartpark) 
‘Geestelijk Gezondheidszorg’, in samenwerking met Den Dolder, Bilthoven 
Muziek, muziekkorpsen, carillon 

 Meewerken aan de rubriek ‘Uit de collectie’ 
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3. Commissie Lezingen en excursies  
 Voorjaarsexcursie 11 mei 2016, voormiddag:  

De Openbare Begraafplaats aan de Woudenbergseweg bestaat 100 jaar. Woensdag 11 mei willen 
we als commissie L&E een excursie organiseren naar begraafplaats.  Gerard van Delft heeft zich 
bereid verklaart deze excursie te begeleiden. 

 Van de Poll lezing 5 of 12 september 2016: 
Onderwerp voorgesteld door het bestuur van ZHG: Zeist. Van Boeren dorp tot villadorp; Lezing te 
houden door de auteurs Vincent van der Burg en Pierre Rhoen.De organisatie van de Van De Poll 
lezing en de van de commissie L&E verwachte werkzaamheden zullen nader met het bestuur 
afgestemd moeten worden.  

 Najaarsexcursie 5 oktober 2016, namiddag:  
Bezoek aan Allurepark De Krakeling en omgeving. De Krakeling is een natuurgebied aan de 
oostkant van Zeist, ten noorden van de N224 richting Woudenberg. De Krakeling ligt vlak bij de 
Kozakkenput, de Witte Hull en het Zeisterbos.  Om dit te verwezenlijken zal contact opgenomen 
worden met de heer Cees van de Grift. We zullen informeren bij Het Gilde of zij reeds een 
wandeling in hun programma hebben.  

 

4. Bulletin Seijst 

 Uitbrengen van vier nummers; waaronder één nummer in het kader van de Monumentendag in 
september. 

 Doorgaan met voorraad van artikelen aanleggen. 
 Redactie gaat een lijst opstellen van onderwerpen die niet zijn behandeld in Seijst, die zijn 

onderbelicht, die nieuw onderzoek rechtvaardigen, die jeugdiger lezers (<60 jr) trekken, …. 
 Bij gaan houden van een database met belangrijke jaartallen voor Zeist, m.n. bv. van verenigingen. 

Gebruiken om tijdig auteurs te vinden voor (jubileum-)artikelen in Seijst en voor de planning van 
jaargangen van Seijst. 

 Mogelijkheden onderzoeken voor vaste rubrieken in Seijst of door ons te vullen in De Nieuwsbode? 
Bv. nieuwe straatnamen (en aanvullen bestaande publicaties); ‘kroniek van Zeist’ (belangrijke 
gebeurtenissen in bv. een week vermelden, eventueel a.d.h.v. een thema als gemeentebestuur, 
‘winkels’, ‘verenigingen’, …); maken van ‘zoekplaatjes’ a.d.h.v. oude ansichten o.d. uit ons archief: 
‘Waar of wie is dit?’. 

 Beschikbaar stellen van Seijst voor digitalisering; vooralsnog voor Sabine, en vervolgens voor Het 
Geheugen van Zeist.  In 1e instantie overzetten m.b.v. dvd ‘Seijst 1971-2013’, daarna vanaf Seijst 
2014 digitaliseren. 

 Policy bepaling (redactie, Alg. Bestuur) t.o.v. plaatsing advertenties in Seijst. Indien gewenst: wie 
verricht acquisitie? 

5. Conservator 
De nieuwe huisvesting van het ZHG en de samenwerking met het Gemeentearchief vragen een nieuwe visie 
op het beheer en behoud van de collecties van het ZHG en op collectievorming door het ZHG. Daarvoor is 
herziening nodig van het collectieplan uit 2005.  
Taken en doelen: 

 Herzien collectieplan 2005 (>prioriteiten vaststellen en uitwerken i.s.m. bestuur, commissies en 
werkgroepen) 

 Inzicht en coördinatie inventarisaties door commissies/werkgroepen/personen (wie, wat, waar) 
(<collectieplan) 

 Meewerken digitale registratie van de collecties in het kader van het Deux project (deelcollecties 
beschrijven) 

 Adviseren van bestuur en commissie met betrekking tot de collectie (beheer en behoud) 
(<collectieplan) 

 Registratie van schenkingen (in samenwerking met comm. archief en collecties) 
 Zorg dragen voor aanschaf materiaal voor collectiebeheer (<collectieplan) 
 Formuleren van beleid: verzamelen, selecteren en – indien nodig – afstoten (<collectieplan) 
 Meewerken aan de rubriek ‘Uit de collectie’ 
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 Collecties schonen (<collectieplan) 
 Meewerken aan tentoonstellingen 
 Adviseren bij (extern )onderzoek 
 Kennisuitwisseling m.b.t. beheer en behoud met gemeentearchief 
 Collecties schonen (<collectieplan) 

 In 2016 wordt het depot in Montfoort opgeheven. Voor de objecten moet nieuwe depotruimte/bestemming gevonden 
worden. Selectie- en schoonmaakactie. 

 Adviseren bij (extern) onderzoek en bruikleenaanvragen 
 

6. Public relations en fondsenwerving 
 Verbetering van de naamsbekendheid van het Zeister Historisch Genootschap. 

In dat kader kijken of samenwerking met enkele media mogelijk is: Nieuwsbode, Schitterend Zeist? 
 PR t.b.v. aantrekken bezoekers voor nieuwe locatie gemeentehuis. 
 Actualisering van de website. 
 Genereren van meer deelname aan de activiteiten georganiseerd door het genootschap. 
 Verzorgen van de publiciteit: twee maal per jaar nieuwsbrief uitbrengen voor tussentijdse donateurs 

- informatie. 
 Aanpassen en vernieuwen van het gebruikte materiaal t.b.v. presentatie HG: nieuwe folder.  

Is het tijd voor nieuwe vormgeving van al onze uitingen? 
 Bespreken in het kader van (tijdens vervolg brainstorm over de toekomst van het ZHG): wijze van 

financiering activiteiten ZHG op langere termijn.  
Op welk geld kunnen we rekenen? Is er (structureel) meer nodig? Uit welke bronnen zou dat geld 
kunnen komen? 

7. Fotograaf 
1. Prioriteiten: 
 Fotograferen van de activiteiten, zoals lezingen en excursies, enz. 
 Het zelf volgen van het afbreken van oude gebouwen; fotograferen 
 Het fotograferen voor het blad Seijst 
 Archivering van de gemaakte foto’s 
2. Punten van overleg:  
 Fotograferen van de voorwerpen van de museale collectie 
 Het voor publicatie “op pimpen” van oude foto’s. 
 Het actief zich inzetten voor de website; ook plaatsing van foto’s op de website; 
 Aandacht voor website Geheugen van Zeist en digitaal bestand van de foto’s van het genootschap 
 Foto album als historisch archief van  een afgelopen jaar. / jaargang 

 

8.  Bestuur 
 Bestuurlijke activiteiten van voorzitter, secretaris en penningmeester 
 Zitting in Monté ver Loren Stichting - penningmeester; en zorgen voor vertegenwoordiging 
 Versterken van de band met Gemeentearchief Zeist en haar medewerkers; beleidsvoornemens 

uitwerken 
 Zorgdragen voor vertegenwoordiging in Straatnamen commissie van gemeente Zeist, Bestuur Oude 

Algemene Begraafplaats 
 Vertegenwoordiging in commissie Open Monumenten Dag  
 Vrijwilligersavond organiseren. 
 Digitalisering en beschrijving van Collecties (Deux - project) stimuleren en bewaken. 
 Versterken van de banden met andere historische verenigingen. 
 Samenwerking met de andere erfgoedpartners in Zeist. Deelnemen aan kerngroep; zorgdragen dat 

er een vertegenwoordiging is in de web-redactie; en ….  
 Beleidsvoornemens bewaken. 
 Historisch Café: vier maal per jaar, laatste maandag van de eerste maand van een kwartaal. 

Zoeken van sprekers. Aandacht voor de geschiedenis van Zeist. 
 Sale organiseren,  eerste zaterdag van november 

 

 


