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Voorwoord  

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Historische Vereniging Sint - Pancras. 

 

Dit beleidsplan zet de koers uit voor de jaren 2018 - 2020. 

 

Dit plan geeft inzicht in:  

• De missie, visie en doelstellingen van de vereniging; 

• De bestuurlijke organisatie van de vereniging; 

• De werkzaamheden en activiteiten van de vereniging; 

• De manier waarop de vereniging geld werft, het beheer van het vermogen van de vereniging en de 

besteding van dit vermogen. 

 

 

Het bestuur van Historische Vereniging Sint - Pancras:  

 

J.P.M. (Jos) Neve, voorzitter 

 

J.J. (Jaap) de Wit, vicevoorzitter 

 

J.J.M. (Jan) Steltenpool, secretaris 

 

P.E.M. (Peter) Tergau, penningmeester 

 

F.P.A. (Frans) Hand, bestuurslid  

 

H.E. (Heleen) van Stormbroek-Kooij, bestuurslid  

 

J.A. (Jeanette) Schmidt-Boon, bestuurslid  

  

mailto:info@hvsint-pancras.nl
http://www.hvsint-pancras.nl/
http://www.twitter.com/HV_Sint_Pancras


 Historische Vereniging Sint - Pancras  
  
Secretariaat: Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras Telefoon: (072) 564 2908 
e - mail: info@hvsint - pancras.nl  IBAN: NL72 INGB 0000 3565 57 
website: www.hvsint - pancras.nl BIC: INGBNL2A 
twitter: www.twitter.com/HV_Sint_Pancras KvK nr. 40636328 
  

Historische Vereniging Sint - Pancras heeft de Culturele ANBI - status, RSIN: 8166.30.240  

 

Inleiding 

 

De vereniging is op 8 oktober 1985 opgericht onder de naam ‘Oud Sint - Pancras’ ten overstaan van 

notaris mr. W. Boon te Zuid - Scharwoude. Op 19 augustus 2003 werd de naam gewijzigd in 

‘Historische Vereniging Sint - Pancras’. De vereniging heeft in de afgelopen 30 jaar een breed 

draagvlak gekregen in de gemeenschap van het dorp Sint Pancras.  

 

De vereniging is betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van historie en educatie. Tal van 

vrijwilligers zijn actief in een of meer commissies. De werkzaamheden van deze commissies vormen 

samen het geheel van activiteiten en de kracht van de vereniging. In 2015 werd het 30 - jarig jubileum 

gevierd door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals een fototentoonstelling met als thema 'Hoe 

het is en hoe het was', een jubileumuitgave van de 'Klin' en een feestelijke, muzikaal omlijste 

bijeenkomst.  

 

Naast het uitvoeren van de gebruikelijke werkzaamheden, hebben de afgelopen jaren vooral in het 

teken gestaan van het verwerven van een nieuw onderkomen voor de vereniging. Verheugend is dat 

dit in 2017 gerealiseerd is, waardoor er een vaste presentatie mogelijk is van alles wat de vereniging te 

bieden heeft. De inrichting van het nieuwe onderkomen zal plaatsvinden in de jaren 2018-2019 

 

 

  
Monument voor de tuinder aan de Bovenweg Beeld tuinder aan de Vroonermeerplas 
ter hoogte van De Molenhoeve   bij het gezondheidscentrum 
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Hoofdstuk 1. Missie, visie en doelstelling  

 

De vereniging beoogt de geschiedenis van het doelgebied voor toekomstige generaties vast te leggen. 

Zij doet dit door middel van het verzamelen, vastleggen en beschermen van de historie van Sint 

Pancras in al haar geledingen. 

Het doelgebied van de vereniging strekt zich noord - zuid uit van de Muldersbrug (1) tot de 

Halvemaansbrug (2) en oost - west van het Kanaal Alkmaar - Kolhorn (3) tot de Schagerweg (4).  
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De doelstellingen voor de komende periode 2018 – 2020 zijn:  

 

• Het verder inrichten van het nieuwe onderkomen; 

• Het digitaliseren en archiveren van het archief in samenwerking met het Regionaal Archief te 

Alkmaar; 

• Het bereiken en ook uitbreiden van het huidige ledenbestand door gebruik te maken van online 

platformen (Facebook en Instagram). 

 

 

Hoofdstuk 2. Bestuurlijke organisatie  

 

De vereniging kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, een vice - voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en drie algemene bestuursleden. Het bestuur vergadert eenmaal per maand en vaker 

indien dit noodzakelijk is. De Algemene ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats. 

 

Ongeveer 65 vrijwilligers helpen bij het verzenden, het rondbrengen van de krant en het organiseren 

van de evenementen, zoals lezingen, historische wandelingen en het bemannen van de kraam tijdens 

de nazomerfeesten.  

 

De taken van de vereniging zijn onderverdeeld in 7 werkgroepen. Elke werkgroep wordt door een 

bestuurslid in het bestuur vertegenwoordigd. 
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Hoofdstuk 3. Werkzaamheden en activiteiten 

 

De vereniging verzamelt gegevens uit archieven. Daarnaast verzamelt de vereniging tekeningen, 

foto's, kaarten, prenten. Via een jaarlijks verschijnende krant voor het hele dorp en een jaarlijks 

verschijnend boekwerk, genaamd ‘De Klin’, voor de leden informeert de vereniging dorpsgenoten en 

andere geïnteresseerden over lezingen en tentoonstellingen.  

 

De vereniging tracht haar doelstellingen te verwezenlijken met behulp van de volgende middelen:  

 

• Beeld- en archiefmateriaal verzamelen, archiveren en digitaliseren. dit veelal in samenwerking met 

het Regionaal Archief te Alkmaar 

• Organiseren van bijeenkomsten en lezingen. 

• Het uitgeven van het jaarboek de KLIN voor de leden 

• Het uitgeven van de jaarkrant en deze verspreiden onder de bevolking in Sint Pancras. 

• Streven naar samenwerking met de Historische Vereniging Koedijk en Stichting Historisch Oudorp 

in de vorm van een gezamenlijk uit te brengen jaarkrant en het houden van 

wisseltentoonstellingen.  

 

Hoofdstuk 4. Werving en financieel beheer van de vereniging  

 

• Werving financiële middelen 

De vereniging is afhankelijk van de contributie van de leden. De hoogte van de contributie voor de 

leden wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie bedraagt in 

2018 € 12,-- per jaar. Op 1 januari 2018 had de vereniging 870 leden.  

 

• Beheer 

Een bankrekening is geopend op naam van de vereniging. Tekeningsbevoegd zijn twee 

bestuursleden. Echter voorzitter en vicevoorzitter mogen niet gezamenlijk tekenen.  

Gemeenschappelijke kosten voor rekening van de vereniging komen ten laste van de voornoemde 

bankrekening. Dit gebeurt met inachtneming van de vastgelegde tekenbevoegdheden en het 

verwerken van de nota’s. 

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. De door de penningmeester gevoerde 

administratie en financiële verantwoording worden jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden deze, op voordracht van de kascommissie, al dan 

niet goedgekeurd. 

 

• Beloningsbeleid 

De bestuursleden kunnen geen aanspraak maken op vergoeding. 

 

• Besteding en jaaroverzicht 

Het financieel jaaroverzicht wordt, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, 

gepubliceerd op de website van de vereniging. 
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