Maastricht, 12 februari 2015
Geachte leden van de KSC,
Voor u ligt het LGOG (concept)beleidsplan 2014/5-2018 Van convocaat tot Community. Zonder
uw inbreng en suggesties was het er niet gekomen. We zijn erg blij met de ondersteuning en
inspiratie die we afgelopen jaar van u mochten ontvangen.
We hebben de naam Van convocaat tot Community niet toevallig gekozen. Het is in een notendop
wat het beleidsplan beoogt: namelijk doorgaan waar we goed in zijn en tegelijkertijd nieuwe
wegen inslaan om dat waar we goed in zijn onder de aandacht van anderen te brengen.
Convocaten, telefoon en website worden steeds meer verdrongen door een interactieve website,
facebook, twitter en appjes. Zichtbaar zijn, gevonden kunnen worden in de digitale wereld is een
middel om andere doelgroepen (jeugd, onderwijs) te bereiken maar ook om meer leden te
genereren.
Het (concept)beleidsplan is het resultaat van vele gesprekken, overleggen en e-mail verkeer met
alle geledingen van de vereniging. Wat opviel was dat er grote behoefte is aan diversiteit in
kennisniveaus: de een wordt blij van gluren bij de buren, de ander leeft op bij een
wetenschappelijk artikel in onze Publications.
Het is onze vaste overtuiging dat kringen, secties en commissies elkaar kunnen versterken door
meer samen te werken. Een van de eerste acties die we aanbevelen is de KSC-vergadering anders
in te richten en om die samenwerking te versterken.
Ook het samenwerken met externe partijen wordt steeds belangrijker. We moeten onze eigen rol
goed definiëren en uitdragen waar de vereniging voor staat. Belangrijke elementen zijn: we zijn
een provinciale vereniging, we vormen een enorm kennisnetwerk, vele leden zijn in “het veld”
werkzaam. We kunnen hierdoor partijen bij elkaar brengen, lijntjes met elkaar verknopen, het
centrale punt zijn waar alle erfgoedlijnen tezamen komen. Om invulling te kunnen geven aan
deze ambitie pleiten we voor het aantrekken van een erfgoedconsulent.
Het beleidsplan is niet alleen een visie, maar bevat ook aanbevelingen langs welke actielijnen er
gewerkt kan gaan worden. Op uitnodiging van het hoofdbestuur hebben we ook een aantal
concrete punten genoemd waarmee in het eerste jaar begonnen kan gaan worden (zie pagina 2426). Niet onbelangrijk is in dit verband de subsidiebeschikking 2015 van de provincie waarin de
voorwaarden genoemd worden voor het ontvangen van de provinciale subsidie. Hierin worden
social media, interactieve website, meer samenwerking met erfgoedorganisaties met name
genoemd.
De werkgroep beleidsplan is klaar met schrijven. Nu wordt het tijd voor de volgende stap: om met
uw instemming en samen met u van geschreven woorden daden te maken. Op de KSCvergadering van 5 maart geven wij een toelichting op het beleidsplan en gaan we met u in gesprek
over de uitvoering van de eerste acties. We hopen ook deze keer te kunnen rekenen op uw
suggesties, deskundigheid, inspiratie en medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Beleidsplan

Béatrice de Fraiture, voorzitter

