Beleidsplan Stichting Erfgoed Haarlem 2017-2020
Voorwoord
Het beleid van de Stichting Erfgoed Haarlem is er op gericht zowel educatieve als
publieksactiviteiten te ontwikkelen waarvan iedereen in Haarlem en omgeving kan profiteren.
Door verminderde overheidssubsidies konden de bij de Stichting betrokken instellingen zich geen
substantiële bijdragen aan het startkapitaal van de Stichting veroorloven. Daardoor moest de
Stichting haar ambities beperken en is besloten tot slechts één hoofdtaak, t.w. erfgoededucatie.
Welke doelen stelt de Stichting zich?
De doelen die de Stichting zich in 2014 stelde, zijn:
–
het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen de Haarlemse erfgoedinstellingen;
–
het ontwikkelen van initiatieven tot samenwerking;
–
het faciliteren van gezamenlijke activiteiten;
–
het werven van fondsen voor gezamenlijke activiteiten;
–
het vergroten van de toegankelijkheid en bekendheid van het erfgoed in Haarlem;
–
het bevorderen van de professionalisering van de erfgoedinstellingen.
Wat heeft de Stichting verwezenlijkt?
Door het opzetten en tot uitvoering brengen van twee grote programma's voor het onderwijs, is een
grotere bekendheid van de Haarlemse erfgoedinstellingen op educatief gebied gerealiseerd. Het
programma Wie wat bewaart, heeft wat! voor de basisschool en het programma Stappen in de
Stad voor de iets oudere leerlingen (groep 8 en eerste jaren voortgezet onderwijs) zijn inmiddels
door vele scholen afgenomen. Daardoor hebben honderden leerlingen meer en betere kennis
gekregen van de historie en de erfgoedinstellingen van de stad.
Opdat de contacten tussen het onderwijs en de erfgoedinstellingen doelmatig verlopen, is het
Erfgoedloket opgezet. Dit loket is ondergebracht bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Hier
wordt de planning van de bezoeken aan de instellingen geregeld, contact met de Stichting Hart
Haarlem (zie volgende alinea) onderhouden en worden vragen vanuit het onderwijs en de
instellingen beantwoord. De financiën van de Stichting zijn eveneens ondergebracht bij het
Erfgoedloket.
Situatie in 2017
In 2016 is het succesvolle programma 'Wie wat bewaart, heeft wat!' volledig gedigitaliseerd. Het
kan nu gebruikt worden op het digitale schoolbord. Voorts zijn er extra voorbereidende lessen
bijgekomen en een erfgoedspel waarin de leerlingen op school al vast kennis kunnen maken met de
te bezoeken instellingen. Omdat veel scholen in de regio gebruik maken van het Cultuurmenu van
de Stichting Hart Haarlem is er voor gekozen om het tot nu toe verplichte schoolbrede karakter van
het programma los te laten, zodat de lessen ook apart door scholen ingekocht kunnen worden. Er is
een convenant voor vier jaar met Hart ondertekend. Bij het vernieuwde programma is een nieuwe
website ontwikkeld, waarop ook het project 'Stappen in de Stad' is opgenomen. Tevens zijn er
nieuwe flyers ontworpen.
Beleidsplan 2017-2020
Voor de komende beleidsperiode stelt de Stichting zich als doel:
–
Bevorderen van digitale vaardigheden op gebied van erfgoededucatie
Onderzocht wordt in hoeverre de digitale vaardigheden van de jeugd naar het erfgoed zijn over te
brengen. Zo is denkbaar dat kinderen leren sjablonen van oude stadskaarten te leggen over de
huidige kaart van Haarlem. Door bijbehorende achtergrondinformatie te verschaffen, leren zij op
een moderne manier ontdekken hoe de stad in de loop der eeuwen is veranderd.
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–
De Viering van 775 jaar Haarlemse stadsrechten
In 1995 heeft de stad op uitbundige wijze 750 jaar stadsrechten gevierd. De Stichting biedt 25 jaar
later de Haarlemse schooljeugd een aantal bij het jubileum passende erfgoedactiviteiten.

Middelen
De middelen van de Stichting worden gevormd door
–
Opbrengsten van activiteiten
De opbrengsten worden gevormd door de bijdragen van de scholen die de programma's afnemen.
–
Subsidies, fondsen en donaties
Zo nodig zal de Stichting voor de nieuwe projecten de geëigende middelen trachten te verkrijgen bij
fondsen en subsidiërende instanties.
Het vermogen van de Stichting is ondergebracht bij de Rabobank Haarlem. Het financieel beheer is
ondergebracht bij de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland, die de loketfunctie voor de
Stichting uitvoert. De fondsen die de Stichting verwerft, worden integraal besteed aan het doel c.q.
het project waarvoor het geld verstrekt is. De Stichting verantwoordt de besteding aan de fondsen.
Participerende Haarlemse instellingen
Teylers Museum
Frans Hals Museum
Archeologisch Museum
Museum Haarlem
Dolhuys
Historische Vereniging Haerlem
Vrienden van de Grote of St.Bavokerk
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Noord-Hollands Archief
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