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Inleiding 
 
Aanleiding 

 
Dit beleidsplan is een leidraad voor toekomstige bedrijfsvoering, geeft de 
organisatiedoelstellingen aan en geeft de strategie aan om de doelstellingen te behalen. 
 
Betrokkenen 

 
Het beleidsplan is geschreven namens het bestuur van de Vereniging Oudheidkundige Kring 
‘De Vier Ambachten’ te Hulst, door het Dagelijks Bestuur. 
 

 

Geldigheidsduur 
 
Het beleidsplan gaat in na goedkeuring door de eerstkomende Algemene Leden Vergadering 
en zal ten hoogste vijf jaren ongewijzigd van kracht blijven. 
Tijdens de looptijd van het plan kunnen steeds wijzigingen worden aangebracht door het 
Dagelijks Bestuur en/of het bestuur. 
Ook de geldigheidsduur kan verlengd worden. 
Belangrijke wijzigingen, naar het oordeel van het bestuur, zullen ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. 
Kleinere wijzigingen, naar het oordeel van het bestuur, zullen gepubliceerd worden op de 
website van de vereniging. 
 

Publicatie 
 
Dit beleidsplan wordt gepubliceerd op de website van de vereniging 

 

Organisatie 
 

Rechtspersoonlijkheid. 
 
De vereniging Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’ is opgericht op 20 maart 1928 
onder de naam ‘kring De Vier Ambachten’ 
Bij notariële akte van 15 mei 1990 werd de naam van de Vereniging gewijzigd in 
‘Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten’.  
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40302097 
 

Koninklijke goedkeuring. 
 
De Vereniging werd Koninklijk Goedgekeurd bij Besluit van 22 november 1927 
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Bestuur 
 

 

Samenstelling bestuur 
 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste zeven personen, onder wie een 
voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur, waarvan de taak en de 
bevoegdheid in een reglement, door het algemeen bestuur vast te stellen, zal worden 
omschreven. 
 

Bestuursbenoeming 
 
De bestuursleden worden op een algemene vergadering uit en door de werkende 
meerderjarige leden gekozen. Kandidaten worden gesteld op voordracht van het bestuur of 
op schriftelijke voordracht door tenminste tien werkende leden, voor de aanvang van de 
algemene vergadering. De leden van het algemeen bestuur treden telkens na verloop van 
drie jaren af, volgens een rooster van periodiek aftreden. Alle bestuursleden zijn terstond 
herkiesbaar. Op de eerste bestuursvergadering na de algemene vergadering waarin het 
bestuur werd gekozen, verdelen - de bestuursleden onder elkander de verschillende 
functies. 
 

De Voorzitter 
 
De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De voorzitter of zijn 
plaatsvervanger belegt zo vaak als het hem gewenst voorkomt een bestuursvergadering en is 
daartoe verplicht binnen veertien dagen op voorstel van drie andere bestuursleden, nadat 
deze hem daartoe schriftelijk hebben aangezocht. Met de secretaris tekent hij alle uitgaande 
stukken namens de vereniging, stelt hij de punten der agenda op voor de eerstvolgende 
bestuursvergadering, en arresteert hij de daar genomen besluiten in een  
 

Quorum  
 
Het bestuur van de vereniging kan geen geldige besluiten nemen, indien niet minstens de 
helft van het volledige aantal bestuursleden aanwezig is. 
 

Doel 
 

Kennis 
 

De kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van Oostelijk Zeeuws 
Vlaanderen, en meer bepaald van de Stad en het Land van Hulst te bevorderen en te 
verspreiden. 
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Behoud 
 
De nog aanwezige historische natuur- en cultuurmonumenten zoveel mogelijk te behouden 
en te herstellen.  
 
 

Middelen 
 
Museum 
 
De inrichting, instandhouding en uitbreiding van een museum, waarvan het beheer werd 
overgedragen aan de Stichting Museum De Vier Ambachten in Hulst  
 

Archief en een boekerij 
 

De inrichting en instandhouding van een archief en bibliotheek met historisch belangrijke 
boekwerken, of unieke boekwerken, waarvan verwacht kan worden, dat zij historisch 
belangrijk worden, manuscripten, kaarten en historisch waardevolle documenten 

 
Redactie 
 

De uitgave van geschiedboeken, annalen en verslagen; voorts de plaatsing van artikelen over 
historische onderwerpen in plaatselijke bladen en geschiedkundige tijdschriften 
 

Excursies en lezingen 
 
Het houden van excursies alsmede lezingen en voordrachten over geschied-, volks- en 
oudheidkundige onderwerpen -ook in openbare bijeenkomsten. 

 
Overige middelen 
 

Aanwending van alle gepaste en wettig toegestane middelen, die het bereiking van het doel 
der vereniging kunnen bevorderen. 
Bijvoorbeeld het organiseren van seminars, workshops, symposia of minifestaties. 
 

 

Huidige situatie 
Ledental 
 
Het ledental van de vereniging varieert en bedroeg in 2013 rond 550 mensen 
De Algemene Leden Vergadering van 8 november 2005 heeft twee erelid ex art.4 lid c van de 
statuten benoemd, waarvan één met de titel erevoorzitter. 
De Algemene Leden Vergadering van 2 maart 2011 heeft één erelid ex art.4 lid c van de 
statuten benoemd. 
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Sterkte- zwakte analyse 
Sterkte 

 

Kennis 
 
Leden en bestuursleden hebben in het algemeen een behoorlijke kennis, althans een grote 
interesse in de historie en cultuur van de streek.  
 

Publicaties 
 
Bij publicaties en uitgiften hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken van topauteurs. 
 

Lezingen 
 
De lezingen worden in de meeste gevallen erg druk bezocht, mede als gevolg van de 
bekendheid en deskundigheid van de aangezochte lectoren 
 

Museum 
 
Het fraaie historische pand, waarin ons museum gevestigd is verteld haar eigen historie 
 

Historische omgeving 
 
De waarde van het wonen in een historische omgeving is niet te onderschatten. 
Hulst was op cultureel en economisch gebied een niet te onderschatten stad sinds de 
Bourgondische.  
Een vroeg middelnederlands vers doet vermoeden, dat al eerder in de Middeleeuwen onze 
omgeving wel degelijk meetelde. 
 

Zwakte 
 

Financiële beperkingen 
 
Sinds jaren worden we geconfronteerd met beperkingen als gevolg van het onvoldoende ter 
beschikking hebben van liquide middelen. 
Met name de huisvesting van het museum baart zorgen. 
 

Museum 
 
Naast de sterkte van een historisch pand legt ons dat ook meteen beperkingen op voor wat 
betreft de toegankelijkheid en het onderhoud 
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Personele beperkingen 
 
Bestuursleden en vrijwilligers van onze vereniging zijn over het algemeen (vroeg) 
gepensioneerden. 
Dit heeft tot gevolg, dat zij niet meer (en steeds minder) de beschikking hebben over een 
netwerk  
 

 

Strategie en beleid 
 

Algemeen 
 
Ter bereiking van de doelstellingen, zullen activiteiten van de verschillende werkgroepen, 
commissies en de Museumstichting zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Waardoor 
de, bij het ene evenement, gewekte interesse, door een ander evenement wordt aangevuld. 
 

Museum 
 
Het streven is om in overleg met de gemeente Hulst op korte termijn te komen tot een 
verbetering van de huisvesting van ons museum. 
Het museum is lid van de collectiewacht, waarbij alle mogelijke middelen worden 
aangewend om de collectie, die eigendom van de kring is zo goed mogelijk te conserveren 
 

Redactie 
 
We trachten de hoge kwaliteit van de jaarboeken, die meestal om de twee jaar verschijnen 
nog te verbeteren. 
Hierdoor wordt het voor auteurs interessanter om in ons jaarboek te publiceren. 
Korte eenvoudige artikelen worden opgenomen in ons bulletin. 
Voor berichten aan de leden zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van elektronische 
nieuwsbrieven en e-mail. 
 

Lezingen 
 
Wij blijven zoeken naar deskundige lectoren, die historische, cultuurhistorische en 
natuurhistorische onderwerpen kunnen belichten en nieuwe aspecten naar voor kunnen 
brengen. 
 

Archief en Boekerij 
 
Zijn ondergebracht in het gemeentehuis van Hulst. Met de verdere ontwikkeling wachten wij 
de nieuwe huisvesting af. 
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Overige 
 
Wij zullen contacten zoeken en onderhouden met historische en culturele verenigingen in de 
omgeving, om zo mogelijk elkaar activiteiten te steunen of samen te werken. 
 

Projecten en actieplannen 
 

Herdenking 
 

Wereldoorlog I 
 
Samen met de Cantorij en het museum zullen we uitgebreid aandacht besteden aan het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.  
In het museum wordt een tentoonstelling gehouden, er zal een lezing worden gehouden 
over de gevolgen voor de bevolking langs de grens zowel in het bezette zuiden als in Zeeuws 
Vlaanderen. 
Er zal een reis worden georganiseerd naar Ieper. 
De Cantorij der Basiliek zal een uitvoering geven van ‘The Armed Man’ van Jenkins 
 

Twee honderd jaar Zeeuws Vlaanderen 
 
Bestuur en commissies oriënteren zich op mogelijkheden om dit gepast te herdenken 
 

90 jarig bestaan Oudheidkundige Kring 
 
Ook dit evenement zal op gepaste wijze worden herdacht 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


