Beleidsplan 2021
Vanwege de coronasitua6e zijn van het beleidsplan 2020 de meeste beleidsvoornemens niet
uitgevoerd. In het beleidsplan 2021 komen daarom de meeste beleidspunten van het jaar 2020
weer terug.
Hopelijk kan de ontvangst van bezoekers zowel door de scholengroep, de rondleiders en gastheren
en -vrouwen worden voortgezet zoals dit voor 2020 - het jaar met het coronavirus - al vele jaren
gebeurt.
Daarom zullen de volgende onderwerpen speerpunten van ons handelen in 2021 zijn:
- Het belangrijkste is het werven van nieuwe vrijwilligers. Hiertoe heeE het bestuur al een
no66e gemaakt waarin het wervingsbeleid wordt beschreven.
- Het jaar 2020 was ons jubileumjaar. De brede bijeenkomst die we van plan waren in
oktober te houden, kan hopelijk in het komende jaar worden georganiseerd. Deze
bijeenkomst is bedoeld voor onze vrijwilligers. Op die bijeenkomst willen we de ﬁlm van
Kadir van Lohuizen vertonen waarin aandacht is voor de blijvende actuele onderwerpen
over bodemdaling en zeespiegels6jging hetgeen aansluit bij het verhaal dat wij op ons
bezoekerscentrum uitdragen.
-

Via perspublica6es hopen we belangstellenden aan te trekken die interesse hebben voor
ons verhaal.

-

Aan onze vrijwilligers en nieuwe geïnteresseerden zal een aantal workshops worden
aangeboden met het oogmerk kennis up-to-date te houden en ons vrijwilligersbestand uit
te breiden. Als dit laatste slaagt, krijgen zij -om zich verder te oriënteren- het (blauwe)
boekje Water en Waarden dat 26 jaar geleden is uitgegeven bij de opening van het
bezoekerscentrum in 1995 en het boekje Erop of Eronder van Anne Pek.

-

Het bijwerken van het Handboek zal dit jaar worden afgerond.

-

We hebben momenteel een goed verhaal om ons cultureel erfgoed in stand te houden,
goede verhalen te vertellen en waterbewustzijn bij te brengen. Ons verhaal, over
waterbeheer in de toekomst, bodemdaling en klimaatveranderingen zal echter verder
ontwikkeld moeten worden. Dit willen we doen met medewerking van de
educa6emedewerkers van de drie waterschappen.

-

Over een van bovengenoemde onderwerpen zal een lezing worden gehouden voor de
vrijwilligers.

-

De scholengroep gaat verder met de start van een aanbod voor de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs.

-

We gaan in gesprek met organisa6es binnen Haastrecht - waaronder het Zuid-Hollands
Landschap met de Zesde molen, de Historische vereniging Haastrecht voor een rondleiding
door Haastrecht en in de verdere toekomst Bisdom van Vliet om te onderzoeken of er een
gezamenlijk aanbod kan komen voor groepen

-

Vanuit de Scholengroep is het voorstel gekomen om een model van een vijzel te maken.
Gekeken wordt of hier ﬁnanciële ruimte voor is.

