
Activiteitenplan 2022 en volgende    

 

Zeister Historisch Genootschap 
 

• Verdere gestalte geven aan de samenwerking met het Gemeentearchief van Zeist 

• Uitgave Seijst (4 nummers per jaar, minimaal 28 bladzijden, full-color) 

• Lezingen (minimaal de Van de Poll lezing, vaak ook een tweede lezing) 

• Excursies (minimaal 1, vaak 2 x per jaar) 

• Aanwezigheid in het Historisch Informatiepunt (1x per week op dinsdagochtend) 

Verder vijf eerste zaterdagmorgen van de maand. 

• Organiseren Historisch Café in Figi (4 x per jaar) 

• Filmvoorstellingen (minimaal 1 x per jaar, een middagvoorstelling), vaak ook een avondvoorstelling. 

• Activiteiten t.b.v. bejaardencentra e.d. op aanvraag 

• Filmproducties (afhankelijk van beschikbaar materiaal) 

• Publiceren van geschriften over Zeister onderwerpen 

• Het maken van tentoonstellingen over de geschiedenis van Zeist 

• Beheren gedigitaliseerde krantenknipsels over Zeist (inmiddels 100.000) 

• Digitaliseren en geschikt maken voor de beeldbank van de collectie munten  

• Digitaliseren en geschikt maken voor de beeldbank van de collectie foto’s 

• Digitaliseren en geschikt maken voor de beeldbank van de prentbriefkaarten  

• Digitaliseren en geschikt maken voor de beeldbank van de museale collectie 

• Verwerven en verwerken van nieuwe onderdelen voor onze collecties 

• Beheren van onze collecties die niet in de gemeentelijk archiefbewaarplaats zijn opgenomen 

• Onderhouden van onze website  

• Het entameren van onderzoek over de geschiedenis van Zeist 

• Het actief ondersteunen van onderzoek over de geschiedenis van Zeist 

• Voeren van actief PR-beleid om meer Zeistenaren te betrekken 

• Present zijn bij tal van Zeister (erfgoed) activiteiten  

• Organiseren van activiteiten voor de eigen vrijwilligers 

• Het digitaal maken van de catalogus Prenten 

• Het digitaal maken van de catalogus Kaarten 

• Het werven van nieuwe vrijwilligers 

• Het werven van nieuwe donateurs 

• Het optimaliseren van de werkruimten 

• Het opleiden van vrijwilligers voor het beschrijven van gedigitaliseerd materiaal 

 

Al jaren participeert het ZHG in en/of is direct betrokken bij: 

• De activiteiten rond de Oude Algemene Begraafplaats. 

• De gemeentelijke straatnamen commissie 

• Diverse klankbordgroepen 

• De verdere realisatie van een Zeister Beeldbank in het kader van GeheugenvanZeist.nl 

• Een aantal van de tentoonstellingen in het Historisch Informatie Punt 

 

Daarnaast zijn vertegenwoordigers van het ZHG soms betrokken bij  

• Nieuwe Zeister erfgoedprojecten  

• De realisatie van eventueel nieuwe Klompenpaden in Zeist   

 

Indien gevraagd wordt medewerking verleend aan scholenprojecten betreffende de geschiedenis van Zeist. 

 

Geheugen van Zeist (ook wel) Zeister Erfgoedpartners  
Naast al deze bovengenoemde activiteiten direct onder de vlag van het ZHG is de stichting intensief betrokken 

bij de activiteiten van de Zeister Erfgoed Partners.  

Deze deelname aan de Zeister Erfgoedpartners is enerzijds onvermijdelijk en vanzelfsprekend gezien de centrale 

plaats die het ZHG van oudsher speelt op het gebied van Zeister Erfgoed, anderzijds geeft het nog meer 

mogelijkheden de doelstellingen van het ZHG aangaande het belangstelling kweken voor de geschiedenis van 

Zeist te realiseren. De druk op de vrijwilligers maar ook op de organisatie in het algemeen is echter door 

deelname aan deze activiteiten sterk gestegen.  


