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Inleiding    
 

JUBILEUMJAAR 2013 ALS 

INSPIRATIEBRON 

 

══════════════════════════════ 

 

 

 

 

Het jaar 2013 was voor LGOG feestelijk en inspirerend. De vereniging 

bestond 150 jaar en kreeg het predicaat ‘Koninklijk’. Gebeurtenissen die als 

‘historisch’ in de kronieken van LGOG bijgeschreven zijn. Bovendien werd er 

een nieuw standaardwerk over de geschiedenis van Limburg aangekondigd. 

Hiermee bouwde de vereniging verder op haar fundament: op een 

wetenschappelijk verantwoorde manier bezig zijn met de Limburgse 

geschiedenis. Tegelijkertijd was het jubileumjaar een energiek 

verenigingsjaar. De kringen, secties en commissies organiseerden jubileum-

activiteiten die voor alle leden toegankelijk waren. Dit jubileumjaar vormt 

de belangrijkste inspiratiebron voor het Beleidsplan 2014/5–2018. 

De werkgroep die in 2013 van het LGOG-hoofdbestuur de opdracht 

kreeg om te reflecteren op toekomstig beleid heeft veel energie gestoken in 

het betrekken van de hele vereniging bij deze reflectie. Uit de Beleidsnotitie 

De Bruin, de Beleidsnotitie Dols, gesprekken met bestuursleden, schriftelijke 

reacties op het concept-beleidsplan en resultaten van enquêtes van de 

kringen Maastricht en Venlo blijkt dat interesse in de geschiedenis van 

Limburg binnen de vereniging de grootste gemeenschappelijke deler is. De 

invulling hiervan maakt echter ook verschillende verwachtingen tussen de 

leden duidelijk. Deze diversiteit is kenmerkend voor de vereniging. Het is 

zowel haar sterke als zwakke punt.  

Sterk is LGOG in het organiseren van lezingen, rondleidingen, excursies 

en reizen. Door de jaren heen blijkt de formule van ‘bijeenkomsten met 

inhoud’ in een duidelijke behoefte te voorzien. Ook de publicaties van de 

vereniging staan goed aangeschreven. Inhoud en kwaliteit zijn hierbij 

kernbegrippen die niet snel zullen veranderen. Minder sterk is de vereniging 
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in het toepassen van nieuwe communicatiemiddelen. Zijn sommige kringen 

al geheel ‘digitaal’, andere geven nog steeds de voorkeur aan convocaten per 

post. Dat de meeste leden liefst een papieren boek lezen, betekent niet dat 

LGOG geen rekening dient te houden met de opkomst van e-readers en 

tablets. 

In deze tijden van krimpende budgetten voor cultuur moet LGOG 

vindingrijk zijn om invulling te blijven geven aan de centrale doelstellingen 

en ambities. Een beleidsplan behoort daartoe bij te dragen. Het moet een 

inspirerend en motiverend document zijn dat perspectieven op de toekomst 

opent en daarbij een duidelijke richting aangeeft. Van harte hopen wij dat er 

van dit beleidsplan inderdaad een inspirerende en motiverende werking 

uitgaat. Het eerste hoofdstuk behandelt 5 centrale thema’s oftewel routes 

naar de toekomst. De thema’s zijn imago, kennis delen en professionaliseren, 

communicatie, samenwerking intern en samenwerking extern. Vooral de 

probleemsignalering staat centraal. In het tweede hoofdstuk komt 

vervolgens de vertaalslag van de thema’s naar actielijnen aan bod. Deze 

thema’s worden in een overzichtelijk schema vertaald naar 

beleidsvoornemens en -voorstellen. In het derde hoofdstuk wordt nader 

aandacht gegeven aan 3 actielijnen die als ‘primair’ kunnen worden 

beschouwd: website, samenwerking en ondersteuning bureau. Een 

activiteitenplan sluit dit document af. Aan dat alles gaat een samenvatting 

vooraf.  

 

 

De Werkgroep Beleidsplan LGOG 2014-2018, december 2014 

 

Béatrice de Fraiture, voorzitter 

Henk Boersma 

Chris Dols 

Zorynda Janssen 

Joke Jongeling 

Joep Mans 
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══════════════════════════════ 

 

Samenvatting    
 

══════════════════════════════ 

 

 

 

 

De Werkgroep Beleidsplan heeft de eerste ideeën en gedachten over de uit 

te zetten koers voor de toekomst in de vorm van een concept-beleidsplan 

aan de kringen, secties en commissies (KSC)  gepresenteerd. De inbreng van 

de KSC vormt het fundament van dit beleidsplan. Hierin worden 5 thema’s 

uitgewerkt en 3 primaire actielijnen aangegeven. 

 

 

THEMA’S 

 

1. Imago   [uitwerking thema blz. 8-9; actie blz. 14-15] 

Bezig zijn met de geschiedenis van Limburg kan op vele manieren en op 

verschillende niveaus. LGOG heeft veel te bieden aan geïnteresseerden, 

amateurs en professionals. Dat zou in veel bredere kring bekend moeten zijn.  

1.1 LGOG als sterk merk neerzetten. 

1.2 Naamsbekendheid vergroten. 

1.3 Voordelen lidmaatschap beter uitdragen. 

1.4 Beeld studieuze club bijstellen. 

1.5 Kennisniveaus en toegankelijkheid bevorderen. 
 

2. Kennis delen en professionaliseren   [uitwerking thema blz. 9-10; actie blz. 15-16] 

Kennis delen en professionaliseren zijn thema’s die nóg centraler plaats mogen 

hebben binnen LGOG.  

2.1 Natuurlijke binding LGOG met instituten en instellingen versterken. 

2.2 Deskundigheid bevorderen. 

2.3 De Maasgouw en de Publications als specifieke platformen uitbouwen. 

2.4 Gedifferentieerder kennis uitwisselen. 
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3. Communicatie  [uitwerking thema blz. 10-11; actie blz. 16-17] 

Een forse financiële investering in de digitale infrastructuur van LGOG is 

noodzakelijk. Daarbij moet de website op de schop gaan en moeten de 

(on)mogelijkheden van de sociale media worden bekeken. 

3.1 Effectiever communiceren. 

3.2 Inzetten op sociale media. 

3.3 Website professionaliseren. 

3.4 Verenigingsnieuws nadrukkelijker delen. 
 

4. Samenwerking intern [uitwerking thema blz. 11-12; actie blz. 17-18] 

Alleen als we binnen LGOG intensiever samenwerken, wordt de vereniging 

slagvaardiger.  

4.1 Samenwerking kringen, secties en commissies nadrukkelijker 

stimuleren. 

4.2 Andere invulling KSC- en ALV-vergaderingen zoeken. 

4.3 Draagvlak bestuurstaken vergroten. 
 

5. Samenwerking extern [uitwerking thema blz. 12-13; actie blz. 18-19] 

Samenwerking met externe partijen heeft veel te bieden. Voor de leden kan 

deze samenwerking inspiratie geven, leiden tot de uitwisseling van andere dan 

de voor de hand liggende kennis en nieuwe contacten opleveren. De vereniging 

als geheel kan vooral veel zichtbaarder worden in de maatschappij en 

trachten nieuwe leden te werven. 

5.1 Doelgroepen en gezamenlijke belangen opnieuw benoemen. 

5.2 Samenwerking met onderwijs intensiveren. 

5.3 Samenwerking met heemkundeverenigingen stimuleren. 

5.4 Samenwerking met andere provinciale verenigingen zoeken. 

5.5 Bijzondere allianties sluiten. 
 

 

PRIMAIRE ACTIELIJNEN 

 

LGOG moet als historische vereniging zichtbaarder worden in de samenleving 

en tegelijkertijd nóg meer een vereniging worden door dichterbij de leden te 

gaan staan. Daar zijn volgens de Werkgroep Beleidsplan op de korte termijn 3 

zaken voor nodig.  

 

1. Inzetten op de modernisering van de website. Beheer en onderhoud, 

het actueel houden van de website is hierbij een groot aandachtspunt. 

Gebruik Facebook en Twitter faciliteren. Een (ver)nieuw(d)e website is 

een middel om concreet invulling te geven aan de thema’s imago (1),  

kennis delen en professionaliseren (2) en communicatie (3).   [zie blz. 22] 
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2. Stimuleren van meer samenwerking tussen kringen, secties en 

commissies. Nadrukkelijker allianties en samenwerking met 

heemkunde-verenigingen en provinciale organisaties opzoeken, zowel 

binnen als buiten de grenzen van de provincie. Een andere invulling 

van de ALV- en KSC-vergaderingen en een algemene nieuwsbrief zijn 

twee concrete zaken om mee te beginnen.   [zie blz. 22] 

 

3. Organiseren van meer structurele ondersteuning van het Bureau te 

Maastricht. Streven naar een erfgoedconsulent die voor LGOG de spin 

in het web van erfgoedinstellingen is en die werk maakt van 

strategische allianties. Zo wordt de vereniging zichtbaarder als 

gesprekspartner en kennisplatform.   [zie blz. 23]      

 

 

Kennis delen, kennis bundelen en kennis maken met moderne 

communicatiemiddelen inspireert, stimuleert en verbindt mensen met elkaar. 

De Werkgroep Beleidsplan is ervan overtuigd dat deze 3 primaire actielijnen 

een solide basis kunnen vormen voor de volgende 150 jaar.  
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══════════════════════════════ 

 

Hoofdstuk 1 

 

MET DE LOEP OP 5 THEMA’S 

 

══════════════════════════════ 

 

 

 

 

De route die LGOG volgens de Werkgroep Beleidsplan zou moeten nemen, 

wordt in dit eerste hoofdstuk uitgewerkt in 5 thema’s die in de volgende 

hoofdstukken achtereenvolgens aan bod komen: imago, kennis delen en 

professionaliseren, communicatie, samenwerking intern en samenwerking 

extern. De reacties op het concept-beleidsplan hebben laten zien dat deze 

thema’s aanspreken en binnen de vereniging op sommige plekken al vorm 

krijgen. De thema’s hebben onderling raakvlakken en sommige deelaspecten 

kunnen niet los van elkaar gezien worden. De titel van dit beleidsplan, Van 

convocaat naar community, omvat alle thema’s.  

 

 

1. Imago 

Het komt erop aan dat het beeld dat de ‘buitenwereld’ heeft van LGOG ook 

het beeld is dat de vereniging zelf wil uitdragen. Maar wat precies willen we 

nu uitdragen? LGOG wil meer zijn dan slechts de optelsom van de 

verschillende kringen, secties en commissies. LGOG wil zich nadrukkelijk 

profileren als een netwerk van alle geïnteresseerden, amateurs en 

professionals die zich op de één of andere manier bezig houden met de 

geschiedenis van Limburg. De vereniging neemt haar maatschappelijke 

functie serieus. Geschiedenis vertelt ons wie we zijn en waar we vandaan 

komen. Gedeelde kennis inspireert en vergroot de onderlinge band. 

In jaren na de oprichting van LGOG in 1863 heeft de vereniging binnen 

steeds wisselende politieke en culturele kaders bijgedragen aan discussies 

over de identiteit van de jonge provincie Limburg. Mede om die reden werd 

in 2013 het predicaat ‘Koninklijk’ uitgereikt. Dit betekent dat de vereniging 

een vooraanstaande positie inneemt ten opzichte van andere historische 
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verenigingen. Dat mag de vereniging meer uitdragen. De maatschappelijke 

functie komt ook tot uiting in het gevraagd en ongevraagd advies geven op 

het gebied van erfgoed aan overheden.  

 

Bezig zijn met de geschiedenis van Limburg kan op vele manieren en op 

verschillende niveaus. LGOG heeft veel te bieden aan geïnteresseerden, 

amateurs en professionals. Dat zou in veel bredere kring bekend moeten zijn.  

 

Binnen dit thema zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

1.6 LGOG als sterk merk neerzetten. 

1.7 Naamsbekendheid vergroten. 

1.8 Voordelen lidmaatschap beter uitdragen. 

1.9 Beeld studieuze club bijstellen. 

1.10 Kennisniveaus en toegankelijkheid bevorderen. 

 

 

2. Kennis delen en professionaliseren  

Wanneer we alle kennis en ervaring van de LGOG-leden zouden bundelen, 

zouden we beschikken over een breed en veelzijdig databestand met 

betrekking tot het verleden van Limburg. De vereniging kan daarom met 

recht een kennisplatform worden genoemd. Hiermee onderscheidt zij zich 

van veel andere instituties. LGOG beschikt naast expertise over een rijke 

collectie boeken, een omvangrijk archief en een aanzienlijke historische en 

archeologische collectie. Archiefinstellingen, musea en bibliotheken 

verspreid over Limburg beheren deze collectie. Vanwege de bijzondere 

leerstoel heeft LGOG bovendien een speciale band met de Universiteit van 

Maastricht. Het ligt voor de hand om meer samenwerking te zoeken met 

deze aan LGOG verwante instellingen. Welke aanvullende of verbindende rol 

kan LGOG spelen? Hoe realiseren we wederkerigheid?  

LGOG publiceert wetenschappelijk verantwoorde artikelen in het 

jaarboek Publications, het tijdschrift De Maasgouw, de serie Maaslandse 

Monografieën en in de serie Werken. De Publications is het middel bij uitstek 

om een zuiver wetenschappelijke taak te realiseren. Archieven en 

historische instellingen zouden meer gestimuleerd moeten worden om in de 

LGOG-uitgaven te publiceren. Door de netwerken van de met LGOG 

verwante instellingen met elkaar te verbinden, en door gebruik te maken 

van elkaars deskundigheid, kan een groter publiek bereikt worden. 

De kennis en ervaringen die LGOG in huis heeft, worden op diverse 

manieren aan de leden aangeboden, met name door middel van publicaties, 

lezingen, excursies en reizen. Deze interne deskundigheid zou verder 

bevorderd kunnen worden door bijvoorbeeld het geven van cursussen. Voor 

en door de LGOG-leden. Vragen die daarbij als richtsnoer kunnen dienen, 
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zijn: Waar en hoe worden primaire en secundaire bronnen gevonden? Hoe 

wordt historisch onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde wijze 

verricht? Hoe worden onderzoeksresultaten overzichtelijk gepresenteerd? 

Er is binnen de vereniging behoefte aan een gedifferentieerd aanbod van 

informatie. Door middel van een online vraag-en-antwoord-forum oftewel 

een digitale marktplaats voor geschiedenis (‘sharing’) kan de expertise van 

de leden beter benut worden.  

 

Kennis delen en professionaliseren zijn thema’s die nóg centraler plaats mogen 

hebben binnen LGOG.  

 

Binnen dit thema zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

2.1 Natuurlijke binding LGOG met instituten en instellingen versterken. 

2.2 Deskundigheid bevorderen. 

2.3 De Maasgouw en de Publications als specifieke platformen uitbouwen. 

2.4 Gedifferentieerder kennis uitwisselen. 

 

 

3. Communicatie  

LGOG is een vereniging met een aanzienlijk aantal actieve leden en een 

bloeiend verenigingsleven. De uitwisseling van ervaringen op het gebied van 

het organiseren van excursies en lezingen en simpelweg de verslaglegging 

van activiteiten zijn onderdeel van dit verenigingsleven. Elkaar blijven 

inspireren en leren van elkaar houdt de vereniging levendig. Elke kring, 

sectie of commissie heeft eigen voorkeur in de manier van communiceren 

ontwikkeld. Om te voorkomen dat we elkaar verenigingsbreed niet meer 

horen en zien, moeten we ‘connected’ blijven. Welke vorm kiezen we 

hiervoor?  

Het Bureau in Maastricht is de spin in het web van communicatie. Op 

dit punt ondersteunt het de kringen, secties en commissies. Maar welke rol 

kunnen de leden zelf hierin spelen? LGOG beschikt over een eigen website. 

De actualisering van deze website is een tijdrovende taak die nu voor een 

groot deel door het Bureau wordt uitgevoerd. Bovendien worden de 

mogelijkheden en het gebruiksgemak van de website door de leden vaak als 

beperkt ervaren. De LGOG-website zou kunnen uitgroeien tot dé startpagina 

van de geschiedenis van Limburg.  

Communiceren via Facebook en Twitter is niet meer weg te denken uit 

de hedendaagse samenleving. Hoewel een aantal kringen beschikt over een 

eigen Facebook-account met honderden volgers, vormen sociale media en 

LGOG geen vanzelfsprekende combinatie. Wil LGOG gevonden, gekend en 

herkend worden in de digitale wereld, dan zal de vereniging zich hierin 

actief moeten bewegen. Niet alleen om de naamsbekendheid te vergroten 
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maar ook om contact te kunnen maken met andere doelgroepen, met name 

de jongere generatie.  

 

Een forse financiële investering in de digitale infrastructuur van LGOG is 

noodzakelijk. Daarbij moet de website op de schop gaan en moeten de 

(on)mogelijkheden van de sociale media worden bekeken. 

 

Binnen dit thema zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

3.1 Effectiever communiceren. 

3.2 Inzetten op sociale media. 

3.3 Website professionaliseren. 

3.4 Verenigingsnieuws nadrukkelijker delen. 

 

 

4. Samenwerking intern  

LGOG verzorgt een 5-tal publicaties. De vereniging bestaat uit 10 kringen, 3 

secties en 7 commissies. Al deze geledingen hebben deskundigheid en 

netwerken opgebouwd met betrekking tot het ontwikkelen en organiseren 

van activiteiten. Door in te zetten op nog meer samenwerking en 

kruisbestuiving in de vorm van uitwisseling van ervaringen kunnen de 

verschillende geledingen deze deskundigheid en netwerken beter benutten. 

Het verenigingsleven wint hierdoor aan waarde. 

Samenwerken betekent elkaar inspireren en van elkaar leren. Niet 

alleen op het praktische, organisatorische vlak, maar ook inhoudelijk. Het 

blijkt in trek te zijn om over de scheidslijnen tussen de verschillende 

onderzoeksgebieden heen te kijken door historische onderwerpen 

interdisciplinair te benaderen. Het voorzichtige begin dat hiermee binnen de 

vereniging gemaakt is, vormt een uitstekend uitgangspunt voor verdere 

uitbouw. Niet onbelangrijk zijn de economische voordelen van 

samenwerken: gedeelde kosten (zaal, spreker, pr), tijdwinst (niet zelf het 

wiel hoeven uit te vinden) en een groter publieksbereik. Ook om deze reden 

zou samenwerking meer gestimuleerd mogen worden. 

Samenwerken begint met communiceren. De KSC-vergaderingen en de 

Algemene Leden Vergaderingen zijn de vaste momenten op de jaarkalender 

van de vereniging waarop de besturen van de kringen, secties en commissies 

elkaar ontmoeten. Deze vergaderingen worden niet altijd goed bezocht. 

Samenwerken en ervaringen uitwisselen zouden alleen daarom al nog 

prominenter op de agenda mogen staan. Welke formule is hiertoe het meest 

geschikt? 

Het Bureau is het organisatorisch hart van de vereniging. Samen met 

vrijwilligers kan de huidige bezetting van het Bureau het verenigingswiel 

draaiend houden. Goede coördinatie, afstemming van verwachtingen en 
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samenwerking zijn daarbij onmisbaar. Het glazen plafond van de 

werkbelasting is namelijk in zicht. Welke rollen speelt het Bureau en kunnen 

deze rollen met het oog op de toekomst gewaarborgd worden? Zijn er 

misschien andere rollen te vervullen? 

Het vinden van nieuwe kandidaten voor een (kring)bestuur is 

doorgaans een lastige opgave. Verantwoordelijkheid willen nemen en 

dragen in combinatie met een (te) drukke agenda weerhoudt kandidaten 

van een bestuurslidmaatschap. Meer samenwerking tussen de besturen 

onderling en het onderdeel zijn van een ervaren bestuursnetwerk LGOG-

breed, dát zou een bestuursfunctie binnen LGOG aantrekkelijk moeten 

maken. Binnen de LGOG-besturen gaat inhoudelijke kennis hand in hand 

met een voorliefde voor organisatorische aspecten. 

 

Alleen als we binnen LGOG intensiever samenwerken, wordt de vereniging 

slagvaardiger.  

 

Binnen dit thema zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

4.1 Samenwerking kringen, secties en commissies nadrukkelijker 

stimuleren. 

4.2 Andere invulling KSC- en ALV-vergaderingen zoeken. 

4.3 Draagvlak bestuurstaken vergroten. 

 

 

5. Samenwerking extern  

LGOG is een provinciale vereniging die zich bekommert om de geschiedenis 

van Limburg. LGOG-leden zijn veelal werkzaam in het onderwijs en het 

culturele veld. Dat maakt LGOG een omvangrijk platform dat niet alleen 

geografisch maar ook inhoudelijk de potentie heeft om tot in de haarvaten 

van het culturele leven van Limburg door te dringen.  

Waardevolle externe partners zijn al benoemd bij thema 2: 

archiefinstellingen, musea, bibliotheken en de Maastrichtse universiteit. 

Toch blijven er doelgroepen die we extra moeilijk bereiken. Zo slagen we er 

niet in om een structurele en langdurige samenwerking aan te gaan met het 

lager en voortgezet onderwijs. Jeugdleden zijn zeldzaam. Limburg kent 

bovendien bloeiende heemkundeverenigingen met doorgaans jongere leden 

dan LGOG. Samenwerking ligt voor de hand maar vindt zelden plaats. 

Kortom: welke externe doelgroepen wil LGOG precies bereiken? En op 

welke manier?  

Limburg heeft niet veel verenigingen die op provinciaal niveau 

opereren. Het verdient de nadrukkelijke aandacht om gezamenlijke 

belangen op te zoeken en de mogelijkheden tot samenwerking te 

onderzoeken. Hoe zijn de andere verenigingen zoals Limburgs Landschap en 
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Bond Heemschut georganiseerd en hoe opereren zij? Kunnen we op 

bepaalde fronten samen optrekken? Een eerste reflex is het zoeken naar 

partijen die inhoudelijk dicht bij de eigen vereniging staan. Toch blijkt ook 

samenwerking met wandelverenigingen en een zorginstelling succesvol te 

kunnen zijn. Verder zijn er wel contacten met verwante verenigingen in de 

Euregio maar deze contacten zijn nog niet stevig ingebed in de vereniging. 

Ook buiten de provinciale grenzen ligt er voor LGOG een wereld open. 

Geschiedenis kent geen grenzen 

 

Samenwerking met externe partijen heeft veel te bieden. Voor de leden kan 

deze samenwerking inspiratie geven, leiden tot de uitwisseling van andere dan 

de voor de hand liggende kennis en nieuwe contacten opleveren. De vereniging 

als geheel kan vooral veel zichtbaarder worden in de maatschappij en 

trachten nieuwe leden te werven. 

 

Binnen dit thema zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

5.1 Doelgroepen en gezamenlijke belangen opnieuw benoemen. 

5.2 Samenwerking met onderwijs intensiveren. 

5.3 Samenwerking met heemkundeverenigingen stimuleren. 

5.4 Samenwerking met andere provinciale verenigingen zoeken. 

5.5 Bijzondere allianties sluiten. 
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══════════════════════════════ 

 

Hoofdstuk 2 

 

VAN THEMA’S NAAR ACTIELIJNEN 

 

══════════════════════════════ 

 

 

 
 

De 5 thema’s die zojuist aan bod zijn gekomen, gaven aan op welke vlakken 

de aandachtspunten voor de vereniging liggen. Om concreet invulling te 

geven aan deze thema’s, zijn telkens subthema’s geformuleerd die in dit 

hoofdstuk als beleidsvoornemens worden gepresenteerd. De kringen, 

secties en commissies van LGOG zijn nadrukkelijk uitgenodigd om aan te 

geven hoe hieraan invulling te geven. Onderstaand schema is van deze 

consultatieronde het resultaat. 
 

THEMA BELEID VOORSTELLEN M.B.T. UITVOERING 

1. Imago 1.1 LGOG als sterk merk 

neerzetten. 

LGOG nadrukkelijker profileren als 

netwerk van geïnteresseerden, 

amateurs en professionals. 

  De maatschappelijke functie van LGOG 

vaker uitdragen. 

  LGOG intensiever als koninklijk  

presenteren. 

 1.2 Naamsbekendheid vergroten. Belang van cultuurgeschiedenis 

uitdragen door vaker gevraagd en 

ongevraagd advies geven. 

  Altijd de banner gebruiken bij 

activiteiten. 

  Structureel participeren in landelijke 

activiteiten als Week van de 

Geschiedenis en Open 

Monumentendag.  

  Stimuleren van pop-up lezingen in 

binnensteden à la het Nijmeegse 
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‘Radboud op de Ganzenheuvel’ 

  Frequenter in regionale bladen 

activiteiten aankondigen en op televisie 

en/of radio een vast programma-

onderdeel verzorgen. 

  Merchandising: een serie LGOG-

boekenleggers ontwikkelen. 

 1.3 Voordelen lidmaatschap 

beter uitdragen. 

Een gerichte campagne opzetten: wat 

biedt het LGOG lidmaatschap?  

  Korting op entree musea met (delen 

van de) LGOG-collectie voor LGOG-

leden onderhandelen. 

  Een Culturele Limburg Pas voor LGOG-

leden in het leven roepen. 

 1.4 Beeld studieuze club 

bijstellen. 

Sociale aspecten (elkaar ontmoeten) 

meer benadrukken. 

  Bewust zijn omtrent woordkeuze; 

convocaat  klinkt in de oren van de 

jeugd oubollig. 

  Jongere woordvoeders naar voren 

schuiven. 

 1.5 Kennisniveaus en 

toegankelijkheid bevorderen 

Laten zien dat LGOG er is voor 

geïnteresseerden, amateurs en 

professionals: van studiedag tot gluren 

bij de buren. 

  Informatie op een laagdrempeliger 

aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van 

een nieuwsbrief, naast de Publications, 

De Maasgouw, Maaslandse 

Monografieën en de Werken van hoog 

niveau.  

  Samenvattingen van artikelen 

opnemen in de Publications, De 

Maasgouw en plaatsen op de website. 

  De mogelijkheid scheppen om in te 

schrijven op een bepaalde serie 

publicaties, bijvoorbeeld alleen De 

Maasgouw, zonder daarbij geldelijk 

voordeel te verkrijgen. 

  De mogelijkheid scheppen om een 

bepaalde serie publicaties digitaal te 

ontvangen. 

  De website beter benutten door 

specifieke informatie aan te bieden, 

zoals een column van de algemeen 

voorzitter . 

   

2. Kennis delen en 

professionaliseren 

2.1 Natuurlijke binding LGOG met 

instituten en instellingen 

versterken. 

Aanvullende en verbindende rol LGOG 

definiëren en versterken. Voor beide 

partijen geldt: what’s in it for me? 
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  Gebruik maken van elkaars netwerken 

en communicatiekanalen. 

 2.2 Deskundigheid bevorderen. Opzetten van cursussen in musea, 

bibliotheken en archieven, zoals ‘Hoe 

doe ik onderzoek?’ en ‘Hoe schrijf ik 

een artikel?’,  en dit verenigingsbreed 

aankondigen. 

  Creëren van een digitaal platform 

oftewel een expertise-databank op de 

website. 

  Digitaliseren van bestanden en daarbij 

reflecteren op de ontsluiting, de 

toegankelijkheid en het behoud van 

cultureel erfgoed in de toekomst. 

  Nadrukkelijker terugkoppelen van  

kennis van de commissies naar leden. 

  Verenigingsbreed studie/thema-dagen 

organiseren (multidisciplinaire 

onderwerpen). 

 2.3 De Maasgouw en de 

Publications als specifieke 

platformen uitbouwen. 

Archieven, bibliotheken en musea 

stimuleren in LGOG-publicaties te 

publiceren. 

  Plaatsen van interviews van mensen 

‘uit het veld’ in De Maasgouw. 

 2.4 Gedifferentieerder kennis 

uitwisselen. 

Sharing stimuleren; een 

kennisplatform voor vraag en 

antwoord (à la Mestreech Online). 

  Bestaande nieuwsbrieven van kringen, 

secties en commissies voor andere 

leden beschikbaar maken op de 

website. 

  Canon van Limburg nadrukkelijker 

promoten. 

  Provinciale wedstrijden organiseren à 

la Ken uw klassieken Quiz en de beste 

geschiedenisleraar (m/v). 

  Investeren in de bestaande activiteiten 

door structureel meer gelden te 

genereren en beschikbaar te stellen 

aan de kringen, bijvoorbeeld door 

middel van een contributieverhoging 

   

3. Communicatie 3.1 Effectiever communiceren. Overzichtelijke agenda van alle LGOG-

activiteiten in digitale nieuwsbrief 

aanbieden. 

  Vorm, inhoud en gebruiksgemak van 

(digitale) convocaten verbeteren. 

  Papier niet afschaffen! 
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  Website toerusten op verschillende 

communicatie-functies. 

  Functie-specifieke e-mails aanmaken, 

zoals voorzitter@genealogie-lgog.nl. 

 3.2 Inzetten op sociale media. Social Media Plan uitwerken met do’s 

en don’ts. 

  Bestaande Facebook-accounts en 

Twitter-accounts onder LGOG-paraplu 

brengen. 

  Verenigingsbrede uitwisseling van 

ervaringen van kringen met Facebook 

en Twitter faciliteren. 

 3.3 Website professionaliseren. Gebruiksvriendelijkheid en 

overzichtelijkheid verbeteren.  

  Functies uitbouwen, inclusief sociale 

media. 

  Inzetten op huidige website actueel 

houden, dan pas iets nieuws proberen. 

  ‘Losse’ (kring-) websites koppelen aan 

centrale LGOG-website. 

  Web-redactie aanstellen die kringen 

assisteert die nog niet zo ‘digitaal’ zijn. 

 3.4. Verenigingsnieuws 

nadrukkelijker delen. 

Meer verenigingsnieuws in De 

Maasgouw plaatsen. 

  De website nadrukkelijker gebruiken. 

  LGOG nieuwsbrief ook toegankelijk 

laten zijn voor niet-leden. 

   

4. Samenwerking 

intern 

4.1 Samenwerking kringen, 

secties en commissies 

nadrukkelijker stimuleren. 

KSC-vergaderingen minder belasten 

met een agenda; vrije en spontane 

uitwisseling van ideeën onder het 

genot van een drankje. 

  Interne ‘tour’ van goede sprekers op 

touw zetten. 

  Stimuleren van gezamenlijke 

activiteiten van kringen, secties en 

commissies. 

  Stimuleren van gezamenlijke 

activiteiten van kringen. 

 4.2 Andere invulling KSC- en ALV-

vergaderingen zoeken. 

Bijeenkomsten op wisselende plaatsen 

organiseren. 

  Vergaderen in kleinere 

samenstellingen: regionale 

samenkomsten met een vergroting van 

de betrokkenheid bij de ‘buur-kring’ als 
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gevolg. 

  KSC-vergadering gebruiken om 

onderlinge agenda’s af te stemmen. 

  Efficiënter vergaderen: 

vergaderstukken vooraf beschikbaar 

via de website. 

  Minder formeel vergaderen: 

combinatie vergadering met activiteit. 

 4.3 Draagvlak bestuursfuncties 

vergroten. 

Interesse voor en participatie in 

bestuurstaken stimuleren. 

  Mensen persoonlijk en vis-à-vis 

benaderen. 

  Bestuursuitstapjes stimuleren. 

  Jaarlijks alle LGOG-bestuursleden 

uitnodigen voor een ontmoetingsdag of 

–activiteit (zoals Habets-diner) zonder 

agenda. 

   

5. Samenwerking 

extern 

5.1 Doelgroepen en gezamenlijke 

belangen opnieuw benoemen. 

In het bijzonder aandacht besteden aan 

de ‘jeugd’ en niet voorbij gaan aan 

nieuwe bewoners in Limburg, 

pensionados en allochtonen. 

  Breder inzetten op kennis van het 

verleden als verbindende factor. 

 5.2 Samenwerking met onderwijs 

intensiveren. 

LGOG als kennisnetwerk presenteren 

aan scholieren en studenten. 

  Contact zoeken met de 

onderwijsinspectie in verband met een 

advies aan schoolbesturen. 

  Contacten aanhalen met PABO en 

Fontys Hogeschool. 

  Naast Profielwerkstuk-prijs ruimte 

scheppen voor een prijs voor de beste 

scriptie in zowel universitaire bachelor 

als master (archeologie, geschiedenis, 

kunstgeschiedenis en bouwkunde). 

 5.3 Samenwerking met 

heemkundeverenigingen 

stimuleren. 

Inzetten op aanvullende waarden LGOG 

en heemkundeverenigingen met het 

oog op de focus lokaal-regionaal-

euregionaal. 

  Evenals de kringen De Westelijke 

Mijnstreek, Venray en Aldenborg 

jaarlijks een vaste activiteit met 

heemkundeverenigingen organiseren, 

ook op euregionaal vlak. 
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  Elkaars activiteiten aankondigen en 

naar elkaar ‘linken’ op website. 

 5.4 Samenwerking met andere 

provinciale verenigingen zoeken. 

Ervaringen uitwisselen met 

verenigingen zoals Limburgs 

Landschap, Veldeke en Bond 

Heemschut op het gebied van 

organisatie, website en 

ledenadministratie. 

  Samen activiteiten organiseren: ‘deel’ 

een lezer, een locatie en elkaars 

netwerk. 

  Elkaars netwerken gebruiken. 

  Vanuit eigen LGOG achtergrond in 

elkaars tijdschriften publiceren, zoals 

in de rubriek ‘Vondsten met een 

verhaal’ in Limburgs Landschap. 

 5.5 Bijzondere allianties sluiten. Inzetten op participatie in een discussie 

over de aanstelling van een 

erfgoedconsulent op provinciaal 

niveau. 

  Met wandelvereniging historische 

wandelingen organiseren. 

  Met zorginstellingen ouderen 

betrekken bij archiefonderzoek, 

bijvoorbeeld bij de ontsluiting van foto-

collecties. 

  Opa’s en oma’s in de klas laten 

vertellen. 
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══════════════════════════════ 

 

Hoofdstuk 3  

 

PRIMAIRE ACTIELIJNEN 

 

══════════════════════════════ 

 

 
 

 

De Werkgroep Beleidsplan hecht eraan om een daadwerkelijke aanzet te 

geven voor de keuzes die nu eenmaal gemaakt moeten worden bij het 

uitstippelen van de toekomst. Daarbij is het zaak om te realiseren dat er heel 

wat zaken goed gaan binnen de vereniging. De Maasgouw en de Publications 

verschijnen jaar in jaar uit op tijd en hebben in de volle breedte van de 

geschiedenis interessante onderzoeksresultaten te bieden. Net zo belangrijk 

zijn de enthousiaste LGOG-leden die de vereniging een warm hart toedragen. 

Dit alles mag echter niet afleiden van een aantal dilemma’s dat naar boven is 

komen drijven bij de raadpleging van alle kringen, secties en commissies. In 

het hiernavolgende worden deze dilemma’s scherp benoemd. 

LGOG is over het algemeen sterk naar binnen toe gericht. Leden 

bezoeken de lezingen die maandelijks door de kringbesturen op touw worden 

gezet en nemen deel aan de excursies. Maar op een aantal uitzonderingen na, 

waaronder de reizen naar binnen- en buitenlandse bestemmingen, komen zij 

nauwelijks in aanraking met leden van andere kringen. Ook contacten met 

leden van naburige heemkundeverenigingen moeten zelf actief worden 

opgezocht. De gevolgen van deze interne gerichtheid is dat kringen feitelijk 

eilandjes zijn, terwijl zij juist zoveel met elkaar gemeen hebben. ‘Samen de 

geschiedenis van Limburg ontdekken’, luidde het motto de afgelopen jaren. In 

feite was dit ‘samen’ territoriaal verbrokkeld. Bovendien is het in de 

maatschappij in het algemeen en het Limburgse cultuurlandschap in het 

bijzonder niet altijd duidelijk waar LGOG nu eigenlijk voor staat. LGOG is 

onvoldoende zichtbaar in deze maatschappij. Er is een beperkt PR-beleid. De 

afkorting van de naam van de vereniging werkt niet automatisch in haar 

voordeel. Het geven van gevraagd maar vooral ongevraagd advies aan lokale 
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overheden, die niet altijd kennis van het verleden betrekken bij de 

beleidsvorming, vindt slechts sporadisch plaats. 

LGOG heeft verder in de ogen van buitenstaanders wel eens de naam een 

elitevereniging te zijn, terwijl de vereniging juist geïnteresseerden én 

amateurs én professionals probeert samen te brengen. Het zijn deze 

verschillende doelgroepen, gekoppeld aan het provinciaal karakter, die de 

vereniging bijzonder maken in Limburg. Toch is er onmiskenbaar dat elitair 

imago. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de gehanteerde kennisniveaus, 

waarin ruimte is voor verdere differentiatie. Met andere woorden: het mag 

soms gerust iets minder serieus en iets luchtiger. Waarom is er geen digitale 

nieuwsbrief met ruimte voor prikkelende columns, of lezen we in De 

Maasgouw niet meer over wat er speelt binnen de kringen? Waarom worden 

we nergens blij verrast met een interview met een nieuw lid of een jubilaris, 

of is er geen vast item rondom de collecties van LGOG? En waarom geven 

bestuursleden niet ‘de pen door’? Over bestuursleden gesproken: het blijkt 

moeilijk om mensen bereid te vinden om bestuursverantwoordelijkheden op 

zich te nemen en nog moeilijker om jonge bestuursleden, laat staan 

jeugdleden, aan de vereniging te binden. Dit komt ook door het zelfbeeld dat 

de vereniging creëert. Jongere woordvoerders zouden hierin een rol van 

betekenis kunnen spelen. Taal is in dat opzicht tevens essentieel binnen 

LGOG, als uitingsvorm van een bepaalde manier van collectief 

verenigingsdenken. Enerzijds is het prijzenswaardig dat een historische 

vereniging haar verleden recht beoogt te doen door vast te houden aan 

traditioneel taalgebruik, met woorden zoals ‘convocaat’ en ‘publications’. 

Anderzijds werkt dit taalgebruik voor sommige geïnteresseerden eerder 

afstotend dan wervend. 

De communicatiestructuren binnen de vereniging bereiken weliswaar 

effect, maar zijn stroperig en niet altijd bij de tijd. Activiteiten worden met het 

Bureau als tussenstation, waar men de krachten beter kan richten op meer 

waardevolle zaken zoals netwerken en organiseren, wereldkundig gemaakt. 

Het ledenbestand wordt centraal vanuit dit Bureau beheerd, terwijl kringen 

en leden gewezen zouden kunnen worden, uiteraard met een ingebouwd 

vangnet, op hun eigen verantwoordelijkheden. Voor kringen, secties en 

commissies is het niet mogelijk om met één druk op de knop via de e-mail 

met de directe achterban te communiceren over bijvoorbeeld een afgelasting 

of een wijziging in het programma. Deze achterban kan niet op de LGOG-

website, die aan gebruiksgemak en vormgeving het nodige te wensen 

overlaat, terecht met een vraag over een bepaald historisch onderwerp. Zij 

kunnen bovendien De Maasgouw niet op hun tablet lezen in de trein. En zij 

kunnen LGOG verenigingsbreed niet volgen via Facebook of Twitter. 

Toegegeven: wie het internet afstruint op de gemiddelde historische 

vereniging, moet concluderen dat LGOG het met de website zo slecht nog niet 
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doet. Maar waarom zou de vereniging zichzelf niet spiegelen aan bijvoorbeeld 

de New York History Society, een vereniging met een overzichtelijke, 

moderne website die in veel behoeftes voorziet? 

 

Samengevat: LGOG moet als historische vereniging zichtbaarder worden in de 

samenleving en tegelijkertijd nóg meer een vereniging worden door 

dichterbij de leden te gaan staan. Daar zijn volgens de Werkgroep Beleidsplan 

op de korte termijn drie zaken voor nodig.  

 

1. De modernisering van de website dient de absolute prioriteit te krijgen. 

De website moet een grondige facelift ondergaan, met het oog op zowel 

gebruiksgemak als technische mogelijkheden en vormgeving. Een 

extern, deskundig bedrijf  moet daartoe worden ingeschakeld en moet 

reageren op de behoeftes en wensen die leven binnen de kringen, 

secties en commissies. Beheer en onderhoud, het actueel houden van 

de website is hierbij een groot aandachtspunt. Op deze wijze krijgt de 

LGOG-website een sprankelender karakter, wordt de aansluiting met 

sociale media zoals Facebook en Twitter gevonden, en heeft de website 

meer kans om te werken als een bindmiddel ter bevordering van de 

interne cohesie. Ook worden jeugdigen en andere doelgroepen zoals 

nieuwe inwoners van de provincie op grotere schaal bereikt. Dit groter 

bereik laat zich vermoedelijk niet direct vertalen in een toename van 

het aantal jeugdleden. Modernisering van de website moet een middel 

zijn, geen doel op zich. 

 

2. Er dient meer samenwerking te komen tussen kringen, secties en 

commissies zonder dat daarbij de identiteiten van deze instituties 

afbrokkelen. Door bovendien nadrukkelijker allianties en 

samenwerking met heemkundeverenigingen en provinciale 

organisaties op te zoeken, zowel binnen als buiten de grenzen van de 

provincie, laat LGOG zien wat het al 150 jaar is geweest: een platform 

van geïnteresseerden, amateurs en professionals die gefascineerd zijn 

door de Limburgse geschiedenis in de breedste zin. Er zijn dikwijls 

meer gezamenlijke belangen dan er op het eerste gezicht lijken. 

Samenwerking brengt niet alleen mensen van verschillende 

maatschappelijke achtergronden en verschillende vormen van 

expertise bij elkaar, en vergroot het publieksbereik, maar heeft ook 

positieve effecten op de onkosten. Een stap in de richting van 

intensievere interne samenwerking zou gezet kunnen worden door de 

ALV- en KSC-vergaderingen anders in te richten. Ook het in het leven 

roepen van een algemene nieuwsbrief kan dienstbaar zijn. 
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3. Het Bureau te Maastricht dient structureel beter ondersteund te 

worden en te worden bestudeerd op efficiëntie en kwetsbaarheid. Dit 

bureau wordt gerund door een beperkte vaste staf, aangevuld met 

vrijwilligers en af en toe een tijdelijk betaalde kracht extra. Zij moeten 

worden bijgestaan door een jonge(re) erfgoedcoördinator oftewel een 

erfgoedconsulent, die terzake kundig is en voor het LGOG als een spin 

in het web van de Limburgse cultuursector werkzaam is. Dat wil 

zeggen: samenwerking met andere instellingen in gang zet, 

strategische allianties met deze instellingen sluit, een stem van de 

vereniging vormt in de media, assisteert bij de formulering van 

gevraagd en ongevraagd advies aan overheden, en zich inzet voor het 

binnenhalen van ad-hoc subsidies. Zo wordt de vereniging zichtbaarder 

als gesprekspartner en kennisplatform.           

 

Een verhoging van de lidmaatschapsprijs met 5 euro is binnen de kringen, 

secties en commissies genoemd als een reëel voorstel om de aanvang van 

deze actielijnen financieel te ondersteunen. De Werkgroep Beleidsplan 

onderschrijft deze visie. 
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══════════════════════════════ 

 

Activiteitenplan  

 

VAN PRIMAIRE ACTIELIJNEN NAAR ACTIE 

 

══════════════════════════════ 

 

 

 

 

De koers die dit beleidsplan voor de jaren 2014/5-2018 uitzet, is uitgewerkt 

in de 3 primaire actielijnen (zie hoofdstuk 3). De eerste stappen die gezet 

moeten worden op weg naar het uitvoeren van deze actielijnen zijn de 

volgende. 

 
 
Thema Wat Wie Wanneer Klaar als 

1, 2, 3, 

4, 5 

Website: opstellen visie-

document (doel, 

ambitieniveau, functie-

eisen, vormgeving én 

organisatie onderhoud). 

Externe 

adviseur 

(m/v) 

Na ALV 

2015 

Concreet plan en (goedgekeurd) 

programma van eisen op papier 

staan. Najaar ALV LGOG 2015. 

 

1, 2, 3 Website: bouw. Extern 

bureau 

Na ALV 

LGOG 

najaar 2015 

Website functioneert,  en 

redactieteam en bureau LGOG 

ermee kunnen werken. ALV 

LGOG voorjaar 2016. 

 Gekoppeld aan website    

1, 2, 3, 

4 

Website: onderhoud en 

actueel houden. 

Erfgoed 

consulent 

(m/v) 

2015/2016 Redactieteam onder leiding van 

erfgoedconsulent geformeerd is. 

3 Communicatieplan: 

gebruik convocaten, e-

mails, website, sociale 

media, nieuw te 

ontwikkelen nieuwsbrief. 

Vormgeving (huisstijl) in 

overeenstemming met 

website. 

Erfgoed 

consulent 

(m/v) 

2015/2016 Website functioneert. ALV LGOG 

voorjaar 2016. 

 Kosten website Investeringskosten  

 

Afhankelijk van ambitieniveau, 

zie overzicht geraamde kosten. 

 Kosten erfgoedconsulent Structurele kosten Zie overzicht geraamde kosten. 
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Thema Wat Wie Wanneer Klaar als 

3 Nieuwsbrief: 

overzichtelijke agenda 

activiteiten LGOG 

stapsgewijs uitbouwen met 

verenigingsnieuws. 

Nieuwsbrief koppelen aan 

website. 

Bureau 

LGOG en 

Erfgoed 

consulent 

(m/v) 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Inhoud uitontwikkeld is en deze 

voldoet aan wensen leden 

LGOG. ALV LGOG voorjaar 2016. 

 Kosten  Arbeidsuren van erfgoedconsulent 

 

Thema Wat Wie Wanneer Klaar als 

4 KSC vergaderingen anders 

organiseren. Doel KSC is 

bespreking beleid met HB 

en uitwisseling van 

ervaringen. Een andere 

formule zou meer ruimte 

moeten vrijmaken voor 

discussie en het elkaar 

inspireren en motiveren. 

Bijvoorbeeld: vergaderen 

op zaterdagochtend en ’s 

middags 

cursus/deskundigheids-

bevordering.  

Bestuur 

en KSC 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

80% KSC op vergaderingen 

verschijnt. 

 Kosten Vergaderkosten, vaste post op bestaande begroting 

 

Thema Wat Wie Wanneer Klaar als 

 Publicaties    

1, 2 Discussie aangaan over de 

vraag of de inhoud van 

diverse publicaties aansluit 

bij het doel van de 

vereniging. 

KSC, HB 

en 

redacties 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Redactiereglementen ingevoerd 

zijn. ALV LGOG voorjaar 2017. 

2, 5 Samenvattingen LGOG-

uitgaven (ook in het 

Engels) op website 

plaatsen. 

Samenvat-

ting door 

auteurs 

en erfgoed 

consulent 

(m/v) 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Samenvattingen op website 

staan. 

 

2, 3 Naast uitgaven op papier 

publicaties in pdf-vorm 

aan leden aanbieden. 

Erfgoed 

consulent 

(m/v) 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Website en communicatieplan 

operationeel zijn. 

 Kosten  Arbeidsuren  van erfgoedconsulent 

 

Thema Wat Wie Wanneer Klaar als 

2, 3, 4 Deskundigheidsbevorde-

ring leden KSC, 

redactieteam website en 

vrijwilligers Bureau LGOG 

(persbericht schrijven, 

website actueel houden, 

Erfgoed 

consulent 

(m/v) 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Trainingen vast onderdeel 

jaarprogramma LGOG zijn en 

naar tevredenheid gegeven 

worden. 
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sociale media bijhouden, et 

cetera).  

2, 4 Deskundigheidsbevorde-

ring leden LGOG (zelf 

onderzoek doen, hoe 

schrijf ik een artikel, et 

cetera). 

Erfgoed 

consulent 

(m/v) 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Trainingen vast onderdeel 

jaarprogramma LGOG zijn en 

naar tevredenheid gegeven 

worden. 

 Kosten Arbeidsuren  van erfgoedconsulent 

 

Thema Wat Wie Wanneer Klaar als 

2, 4 Intensievere 

samenwerking KSC 

onderling. 

KSC Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Iedere kring, sectie en 

commissie minimaal 1 keer per 

jaar met een andere kring, 

sectie, of commissie een 

activiteit organiseert. 

2, 4 Intensievere 

samenwerking KSC 

onderling: 

interdisciplinaire 

activiteiten. 

KSC Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Tenminste 1 keer per jaar een 

thema (mid)dag georganiseerd 

wordt. 

5 Intensievere 

samenwerking met 

derden, bijvoorbeeld in de 

vorm van gezamenlijke 

lezingen en publicaties 

KSC Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Iedere kring, sectie en 

commissie minimaal 1 keer per 

jaar met een derde partij actieve 

samenwerking realiseert. 

 Kosten Vaste post op bestaande begroting 

 

 

Thema Wat Wie Wanneer Klaar als 

1, 2 en 

3 

Aansluiting doelgroepen 

jeugd en onderwijs zoeken 

door middel van sociale 

media 

Commis-

sie 

Educatie, 

KSC 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Jeugd (leerlingen) en docenten 

de website van het LGOG 

gebruiken. 

 Kosten Geen 
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OVERZICHT GERAAMDE KOSTEN 
 

 

Thema Financiering beleidsplan Wie Wanneer Klaar als 

1, 2, 3, 

4 en 5 

Om uitvoering te kunnen 

geven aan beleidsplan  

contributie LGOG met € 5,- 

verhogen. 

Leden 

LGOG 

Vanaf ALV 

LGOG 

voorjaar 

2015 

Contributie verhoogd is naar  

€ 45,-. 

 Kosten Geen  

1, 2, 3, 

4 en 5 

Uitvoering beleidsplan 

2014/5-2018, eerste jaar. 

 

LGOG 2015-2018  

 Kosten Investeringskosten 2015: € 50.000,- 

Grootste deel hiervan zal 

besteed worden aan website. 

Daaropvolgende 2 jaar: jaarlijks 

€ 15.000,-. 

1, 2, 3, 

4 en 5 

Aanstellen 

erfgoedconsulent voor 0,4 

fte, bij succes verder uit te 

bouwen  

Vanaf 2015 Erfgoedconsulent aangesteld is 

en taken uitvoering beleidsplan 

gerealiseerd worden, met name 

een toename van het 

ledenbestand. 

 Kosten Structurele kosten Jaarlijks € 30.000,-. 
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══════════════════════════════ 

 

Verantwoording    
 

══════════════════════════════ 

 

 

 

 

De Werkgroep Beleidsplan heeft bij de reflectie op de toekomst  van het 

LGOG gebruik gemaakt van de onderstaande stukken, die op verzoek 

verkrijgbaar zijn bij het Bureau van de vereniging te Maastricht.  
 

 

� Resultaten van enquêtes van de kringen Maastricht (2011) en Venlo 

(2011) 

� Beleidsnotitie André de Bruin, 150 jaar LGOG; van harte gefeliciteerd, 

maar hoe nu verder? Zoektocht naar historische sensaties, oktober 2012 

� Beleidsnotitie Chris Dols, Over een Maastrichtse meubelmaker en het 

carnaval. Of: heeft het LGOG toekomst?, januari 2013 

� Schriftelijke reacties van kringen, secties en commissies van het LGOG 

op het concept-beleidsplan, zomer 2014 

 


