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Beleidsplan 

De basis van het beleidsplan zijn de statuten van de vereniging welke zijn vastgesteld 

en neergelegd in een notariële akte op 22 december 1988, en gewijzigd op 20 februari 

1998. 

Het beleidsplan van het bestuur voor deze periode van de Historische Kring Benthuizen 

richt zich op vijf belangrijke punten. 

1. Het bijdragen aan het behoud van het erfgoed van de gemeente Benthuizen in de 

breedste zin en het behoud van historisch waardevolle panden en roerende zaken in 

het bijzonder. Het gebruik van de Oudheidkamer ‘de Negen Turven’ en het - archief 

daarbij is essentieel. 

2. Het bevorderen van het historisch besef in de breedst mogelijke zin naar zowel 

ouderen als jongeren, waaraan het ‘Benthuizer Turfje’ een aanzienlijke bijdrage levert. 

3. Het versterken van de samenwerking tussen alle historische- en andere 

verenigingen en gezelschappen/ werkgroepen in de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Hiervoor is de Vereniging lid van het Historisch Platform Alphen aan den Rijn. 

4. Het zo toegankelijk mogelijk houden van de vergader- en tentoonstellingsruimte van 

de Oudheidkamer ‘de Negen Turven’ en de ‘Winkel van Sinkel’ 

5. Het aantal leden en actieve vrijwilligers dat de laatste jaren is gestabiliseerd moet 

weer toenemen 

1. Behoud historische waardevolle zaken 

Hoewel in de gemeente Benthuizen  niet veel historisch waardevolle panden 

veranderen van gebruik of verdwijnen blijft het bestuur zich toch inzetten voor het 

behoud van deze panden en neemt daartoe als ‘toehoorder’ deel aan de 

vergaderingen van de Erfgoedcommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Of een pand historisch waardevol is, wordt aan de aan de hand van objectieve criteria 

als cultuurhistorische waarde, historisch – ruimtelijke of stedenbouwkundige waarde, 

gaafheid / herkenbaarheid en zeldzaamheid bepaald. 

In dit kader is door onze Vereniging bijgedragen aan het stand komen van de 

cultuurhistorische waardenkaart. Het gebruik van deze waardenkaart zal bij de diverse 

instanties steeds onder de aandacht worden gebracht. 

2. Het bevorderen van historisch besef 

Naast de uitgave van het Benthuizer Turfje’, waarin veel historische verhalen over 

Benthuizen en haar inwoners zijn opgenomen, beschikken we in het archief over ruim 

10.000 foto’s welke allen zijn gedigitaliseerd, Ook hebben we een groot aantal boeken 

en documenten welke kunnen worden ingezien. De werkgroep historie en genealogie 

beheren en bewerken deze archieven en de leden van deze werkgroep zijn 



beschikbaar op de eerste zaterdagmiddag van de maand om hierin toegang en 

toelichting op te geven. Op verzoek worden presentaties voor groepen en gastlessen 

op scholen gegeven. Ook beschikken we over een aantal historische voorwerpen 

waarvan een gedeelte extern is opgeslagen 

3. Het versterken van samenwerking 

Het lidmaatschap aan het Historisch Platform Alphen aan den Rijn beperkt zicht tot 

samenwerking met alle historische verenigingen in de kernen van de gemeente Alphen 

aan de Rijn. Het bestuur van dit Platform wordt gevormd door de voorzitters van de 

verenigingen. Het doel van het platform is het uitwisselen van ideeën over lezingen, 

activiteiten en projecten. Gezamenlijke belangenbehartiging en het gezamenlijk 

organiseren van activiteiten en projecten. 

Binnen de gemeente Benthuizen is er een goede samenwerking met de Stichting 

Korenmolen de Haas, het Dorpsoverleg en de Evenementen Commissie (ECB). 

4. Toegankelijkheid Oudheidkamer ‘de Negen Turven’ en de Winkel van Sinkel 

De Oudheidkamer ‘de Negen Turven ’is iedere zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur 

geopend voor leden en publiek. Op afspraak zijn andere tijden mogelijk. 

Naast het sociale aspect voor de leden tijdens de openstelling zijn er steeds wisselende 

tentoonstellingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van eigen archieven en 

collecties of die van derden. 

De Winkel van Sinkel is iedere woensdag- en zaterdagmiddag geopend vanaf 13.30 – 

17.00 uur. De verkoop van ouderwets snoepgoed en kleine cadeaus zijn een 

belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. 

Op afspraak is presentatie van de Winkel van Sinkel extern ook mogelijk. 

In zowel de Oudheidkamer als de Winkel van Sinkel zijn vrijwilligers werkzaam voor de 

organisatie of als gastvrouw/ heer tijdens de openstelling, hiervoor wordt geen 

geldelijke beloning gegeven. 

5. Leden van de Vereniging 

Het aantal leden stabiliseert zich de laatste jaren rond 430. Het bestuur wil initiatieven 

nemen om het ledenbestand te vergroten. De doelstelling is te komen tot 450 leden in 

deze periode. 

De contributie blijft minimaal € 15,00 per jaar, leden welke het ‘Benthuizer Turfje’ per 

post ontvangen betalen € 8,50 per jaar meer. 

In het voorjaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waar door het bestuur 

verslag wordt gedaan over het vorige jaar en waar ook vaststelling en goedkeuring van 

het gevoerde beleid plaats vindt. Ook is er de traditionele terugblik door Thomasvaer 

en Pieternel. In het najaar wordt een ledenavond georganiseerd waar een onderwerp 

wordt gepresenteerd door een spreker, film of anderszins. 

Communicatie met de leden en relaties 

Het ‘Benthuizer Turfje’ wordt driemaal per jaar verspreid onder de leden en ook aan 

een aantal relaties verzonden. De redactiecommissie zorgt voor inhoud en 



samenstelling. Hiernaast worden aan de leden waarvan we een mailadres hebben 

regelmatig een actueel nieuwsbericht gestuurd, ook met vrijwilligers wordt op deze 

wijze gecommuniceerd 

Verder beschikken we over een website (www.historischekringbenthuizen.nl)  en een 

Facebookpagina. Voor speciale evenementen wordt een persbericht verzonden naar 

de weekbladen welke worden verspreid in de regio. Ook is in een gemeenschap als 

Benthuizen persoonlijk contact zeer waardevol. 

Evenementen 

Er zijn een aantal vaste evenementen per jaar waaraan in ieder geval wordt 

deelgenomen en waar de vereniging zich naar buiten presenteert, zoals Koningsdag, 

Open Monumentendag, Nationale Molendag en de Bietenoptocht. 

De zaterdag voor Kerst is er de traditionele Kerstinloop voor leden en andere 

belangstellenden. 

Financiën 

De inkomsten van de Vereniging bestaan voornamelijk uit contributies en verhogingen 

(giften) van de minimale contributies. 

De netto opbrengst van de verkoop van koffie in de Oudheidkamer en van snoepgoed 

in de Winkel van Sinkel zijn een waardevolle bijdrage aan de totale inkomsten. 

Hoewel beperkt, is er een inkomstenbron uit de verkoop van bestaande boeken. 

De kosten voor de uitgave van het ‘Benthuizer Turfje’ wordt door een aantal 

sponsoren financieel ondersteund. 

Door wel overwogen met de kosten om te gaan moet minimaal een batig saldo 

worden bereikt wat wordt toegevoegd aan de reserves. 

(De reserves zijn in 2019 aangesproken voor de verbouwing en modernisering van de 

tentoonstellingsruimte) 

Uitgave boeken 

In het kader van 75 jaar vrijheid is een boekje samengesteld met alle artikelen uit het 

‘Benthuizer Turfje’ welke gaan over de bevrijding in Benthuizen van de Tweede 

Wereldoorlog. Het plan was dit boekje uit te geven bij de viering van 75 jaar Vrijheid in 

2020, echter vanwege Corona zijn alle activiteiten van deze viering afgelast en verzet 

naar 2021. Bij deze gelegenheid zullen wij dit boekje uitgeven 

Van een aantal sponsoren is een financiële ondersteuning voor deze uitgave 

ontvangen 

 

 

 

 

http://www.historischekringbenthuizen.nl/


 

 

Werkplan 
- statuten actualiseren 

- leden administratie automatiseren 

- herinrichten vergaderkamer en oudheidkamer ‘de Negen trurven’ 

- archieven opruimen en toegankelijk maken 

- schuur opruimen 

- instructie en bijwerken van Adlib (administratie collectie historische voorwerpen) 

- werving vrijwilligers voor Oudheidkamer en Winkel van Sinkel 

- instructie vrijwilligers voor toelichting Oudheidkamer en tentoonstellingsruimte 

- werving sponsoren 

- werving nieuwe leden 

 


