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Het bestuur van Oud-Quadyck geeft middels het beleidsplan, aan U, de leden, inzicht in wat
het bestuur de komende jaren wil gaan doen om Oud-Quadyck een levendige vereniging te
laten zijn.
Doelstelling
Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck, opgericht 24 september 1963 heeft als
doelstelling:
•
•

Het behoud en bevorderen van het dorpseigene van Kwadijk en omgeving
Het verzamelen, bewaren en documenteren van bronnenmateriaal en roerende
goederen, die van belang kunnen zijn voor de kennis van de geschiedenis van Kwadijk
en omgeving.

Zij doet dit met een onbezoldigd bestuur en vrijwilligers die meehelpen met de diverse
activiteiten van onze vereniging.

Ledenbestand
Het leden bestand van Oud-Quadyck is redelijk stabiel maar door de vergrijzing staan we
voor de taak om de komende jaren nieuwe leden/donateurs te werven die interesse hebben
in de geschiedenis van Kwadijk.
Activiteiten hiervoor zijn
•
•
•

Informatiemap voor nieuwe inwoners van Kwadijk.
Onder de aandacht brengen van “nieuwe” geschiedenis van Kwadijk om ook
jongeren te interesseren.
Exposities onder de aandacht brengen van alle inwoners van Kwadijk.

Communicatie
Alle leden en donateurs informeren wij over geplande activiteiten door middel van de
“Chronyck”, het verenigingsblad wat twee maal per jaar verschijnt. Door berichtgeving in de
plaatselijke pers en via social media en de website van Oud-Quadyk bereiken we ook andere
geïnteresseerden in de geschiedenis van Kwadijk.

Website
De website van Oud-Quadyck is een belangrijke informatiebron voor leden en andere
belanghebbenden en zal geleidelijk worden uitgebreid met meerdere archiefstukken en
verhalen over Kwadijk.

Collecties
Naast bovenstaande activiteiten vergt ook het beheer van de collecties in het
verenigingsgebouw veel tijd. Activiteiten die kunnen worden aangepakt zijn:
•
•
•

Archivering van giften
Digitaliseren van de collecties
Beheer van de collecties

Verenigingsgebouw
Om het verenigingsgebouw in goede staat te behouden zal er regelmatig onderhoud dienen
plaats te vinden.

Vrijwilligers
Om alle gewenste activiteiten uit te kunnen voeren is uitbreiding van het aantal
bestuursleden/vrijwilligers gewenst.

