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De Vereniging Oud-Valkenburg heeft sedert 1 januari 2O1Ode status van
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Vereniging Oud-Valkenburg is opgericht op 27 februari 1976 tijdens
een bijeenkomst in het gemeentehuis van Valkenburg
Op 17 juni 1983 zijn de statuten van de vereniging notarieel vastgelegd.
Op 14 mei 2007 is artikel 2 van de statuten gewijzigd en de doelstelling
luidt sindsdien:

Doel Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:

a. te bevorderen dat het cultureel erfgoed van de voormalige
gemeente Valkenburg (Zuid-Holland - waaronder ook te rekenen
het gehele gebied van het vliegveld Valkenburg - voor het
nageslacht bewaard en beschermd blijft.

b. de belangstelling voor dit culturele erfgoed en de besturing van de
geschiedenis van de gemeente Valkenburg (Zuid-Holland) en al
het geen daarmede verband houdt, te bevorderen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. zich actief in te zetten voor het behoud van dit cultureel erfgoed en

in het bijzonder voor behoud van de monumentale, waardevolle
panden en het cultureel historisch dorpsgezicht;

b. het organiseren van studie- en werkbijeenkomsten van de leden en
niet Ieden;

c. het aankopen en tentoonstellen van voorwerpen en uitgaven welke
op de geschiedenis van de gemeente Valkenburg betrekking
hebben.

d. het organiseren van exposities en het houden van lezingen;
e. het beschikbaar stellen van informatie over bedoeld erfgoed en de

geschiedenis van de gemeente Valkenburg;
f . alle overige middelen.

De volledige statuten zijn in te zien via een link op het tabblad Vereniging
op de website.



Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de werkzaam-
heden binnen de vereniging. Uitsluitend de gemaakte kosten worden
vergoed.

De vereniging beheert het Torenmuseum in de gemeente Valkenburg
met een collectie Romeinse voorwerpen en een expositie over de
geschiedenis van het dorp Valkenburg. De vereniging beheert een
fotocollectie, een website, geeft boeken uit en verzorgt rondleidingen
voor scholen in het Torenmuseum.

De bestuurssamenstelling per 1 januari 2022 is:
# Naam Positie
1 . Nelly Smits voorzitter
2 . Jaap Dubbeldam secretaris
3. Henk lmthorn bestuurslid, plv. voozitter
4. Gerrit Russchenberg penningmeester
5. Corrie van Kralingen bestuurslid
6. Herman Dijkhuizen bestuurslid
7. Leendert van der Ent bestuurslid

Het IBAN nummer is: NL78 RABO 0118 9375 29, t.n.v.
Vereniging Oud Valkenburg.
Het fiscale nummer van de vereniging is 8165.79.003.

De contactgegevens van de vereniging luiden:
Schelphoek 12,2235 EW Valkenburg ZH
Tel. 071-4A75882
e-mai l: idubbeldam@p3orion. nl

Zie hierna ook:

- het uittreksel uit het Handelsregister;

- het beleidsplan 2420-2024;
- het jaarverslag 2021;
- de exploitatierekening 2421;
- de begroting 2422.
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De ondernerning / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevi'aagde postreclame en verkoop aan de deur.

Rechtspersoon

RSIN

Rechtsvorm

Statutaire naam

Statutaire zetel

Bezoekadres

ïeieÍoonnummer
E-mailadres

Daturn oprichti,rg

Datum akte laatste

statutenwijziging

Activiteiten

81 6579003

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Vereniging Oud-Valkenburg

Valkenburg ZH.

Schelphoek 1 2, 2235EW Valkenburg

0714475882
jdubbeldam@p3orion.nl

21-01-1976

14{5-2407

SBI-code: 9103 - Monumentenzorg

SBI-code:91021 - Musea

behoud cultureel erfgoed, tentoonstellen voorwerpen en organiseren van exposities

Bestuurders

Naam

Geboortedatum

Datum in functie

Eevoegdheid

Naam

Geboofiedatum

Datum in functie

ïitel
Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum

Datum in functie

Bevoegdheid

Naarn

Gebooftedatum
Datum in functie

WAARMERK
KAHËR VAfl KOOPHANDEL'

lmthorn, Hendrik

30-01-1 950

01-03-1987

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dubbeldam, Jacobus Gijsbertus

24-4T1955
07-05-2009

Secretaris

Gezarnenl'rjk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

van Kralingen - Kroon, Cornelia Katharina

22-85-1942

07-05-2009

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dijkhuizen, Herman

1 6-09-i 941

20-03-2}12(datum registratie: 10-A4-201 2)

Dit uittreksel Ís gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschÍijying in het
Handelsregister. ln Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleÍen. Meer informatie hierover
vindt u op www.kvk-ni/egd. De Kamer van Koophandel advíseert dit uifireksel alleen digitaal te gebruiken zodat
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft-
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Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum

Datum in functie

Títel

Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum

Datum in functie

Tiïel

Bevoegdheid

I',laam

Geboofiedatum

Datum in functie

Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Smits - Visser, Petronella Suzanna

01-10-1958

1 1 {,4-2817 (datunr registratie: 26-0F201 7)

Voorzitter

Gezamenlijk bevoegd (met andere hestuurder(s), zie statuten)

Russchenberg, Gerrit

29-05-1946

fi -O+2A17 {datum registratie: 17 -07 -2A1n
Penningmeester

GezamenÍijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

van der Ent, Leendert

26-12-1966

1 *1 1 -2017 (datum registratie: 21 -1 1 -2A17)

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Uittreksel is vervaardigd op 13-03-2020 om 18 1 5 uur

Dit ulttreksel is g€waaÍrnerkt rnet een digitale handtekening en is een ofiicieel bewijs van inschri,'uing in het
Handelsregister" ln Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm contÍoleren. Meer infomatie hieroveÍ
vindt u op www.l«lcnl/egd. De Katner van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaalte gebruiken zodat
de integííteÍt van h€t docurnent gewaarborgd en de ondertekening veÍifieeÍbaar blÍjff

@
B
6i

ö

o
oNeN



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Beleidsplan  
Vereniging Oud-Valkenburg 

 
2020-2024 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Valkenburg, 2 juni 2020 
 
 



Beleidsplan Vereniging Oud-Valkenburg 2020 - 2024 
___________________________________________________________________________ 

- 2 - 

 
1.   INLEIDING          3 
2.   DOELSTELLING EN AMBITIES       4 
3. ORGANISATIE         5 

3.1 bestuur          5 
3.2 werkgroepen         5 

3.3 vrijwilligers         6 

3.4 leden          6 

4.  COLLECTIEBEHEER         7 

 4.1 verzameling         7 

 4.2 beheer registratie        7 

5. INFORMATIEVOORZIENING       8 

 5.1 museum/expositie        8 

 5.2 lezingen/presentaties        9 

 5.3 rondleidingen         10 

 5.4 eigen uitgaven         10 

 5.5 website          10 

 5.6 deelname aan activiteiten met anderen     10 

6. EDUCATIE          11 

7. BESCHERMING CULTUREEL ERFGOED      11 

8. HISTORISCH ONDERZOEK        12 

9. COMMUNICATIE         12 

10. HUISVESTING         13 

11. RELATIE VERENIGING OUD-VALKENBURG-STICHTING DE TOREN  13 

12. FINANCIËN          14 

 



Beleidsplan Vereniging Oud-Valkenburg 2020 - 2024 
___________________________________________________________________________ 

- 3 - 

1.  Inleiding 
 
De Vereniging Oud-Valkenburg bestaat inmiddels al ruim veertig jaar en heeft zich 
ontwikkeld van een aanvankelijk klein gezelschap met een zogenoemde 
oudheidkamer tot een gezonde vereniging met een eigen museum. 
Na jaren enthousiast bezig te zijn geweest werd in 2010 voor het eerst een 
ambitieus beleidsplan vastgesteld. In 2014 werd een tweede beleidsplan 
vastgesteld. Met grote tevredenheid constateren wij dat een aantal van de in die 
plannen beschreven doelstellingen in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd of 
tenminste in gang zijn gezet. 
Om te beginnen geldt dat voor de organisatie binnen onze vereniging. Ieder 
bestuurslid heeft een verantwoordelijkheid voor een taakveld gekregen en voor 
het uitvoerende werk zijn werkgroepen bestaande uit vrijwilligers samengesteld. 
Hoewel niet alle werkgroepen op volle sterkte zijn, is daarmee wel de in 2010 
gewenste structuur gerealiseerd. 
In het beheer van onze collectie zijn grote stappen gemaakt. Er is hard gewerkt aan 
het digitaliseren en registreren van wat zich in onze archieven bevindt. 
Toegankelijk en systematisch zijn daarbij de trefwoorden. 
Er is een educatief programma ontwikkeld, waar diverse scholen in Katwijk en 
Valkenburg aan mee doen. Ook scholen voor voortgezet onderwijs in en buiten 
Katwijk komen naar het Torenmuseum en worden rondgeleid. 
Het naar buiten treden van de vereniging heeft zich ontwikkeld. Sinds 2012 wordt 
er tenminste tweemaal per jaar een nieuwsbrief uitgebracht. Bij alle activiteiten 
die ertoe doen wordt de pers geïnformeerd en/of worden eigen artikelen 
geproduceerd. De website is vernieuwd en wordt nauwgezet onderhouden. Bij 
verschillende gelegenheden heeft de vereniging zich op passende wijze 
gepresenteerd.  
In het Torenmuseum blijft het woekeren met de ruimte die er is. Er is naast de al 
bestaande Romeinse expositie een vaste expositie met een tijdlijn  ingericht. De 
jaarlijkse wisselexpositie kan sinds 2017 plaatsvinden in het Dorpshuis. 
 
De structuur is er. Op een aantal onderwerpen is veel bereikt of in gang gezet. Het 
accent voor de komende vijf jaar zal gelegd worden op consolidatie en verder 
ontwikkelen op een beperkt aantal thema’s. 
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2.  Doelstelling en ambitie  
 
De vereniging heeft als doel: 
a.  het bevorderen dat het cultureel erfgoed van de voormalige gemeente 

Valkenburg (Zuid-Holland) – waaronder ook te rekenen het gehele gebied van 
het voormalig vliegveld Valkenburg – voor het nageslacht bewaard en 
beschermd blijft. 

b.  de belangstelling voor dit culturele erfgoed en het bestuderen van de 
geschiedenis van de gemeente Valkenburg (Zuid-Holland) en al het geen 
daarmede verband houdt, te bevorderen. 

 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a.  zich actief in te zetten voor het behoud van dit cultureel erfgoed en in het 

bijzonder voor behoud van de monumentale, waardevolle panden en het 
cultureel historisch dorpsgezicht; 

b.  het organiseren van studie- en werkbijeenkomsten van de leden en niet leden; 
c.  het aankopen en tentoonstellen van voorwerpen en uitgaven welke op de 

geschiedenis van de gemeente Valkenburg betrekking hebben; 
d.  het organiseren van exposities en het houden van lezingen; 
e.  het beschikbaar stellen van informatie over bedoeld erfgoed en de 

geschiedenis van de gemeente Valkenburg; 
f.  alle overige middelen. 
 
Uitgaande hiervan formuleren wij de volgende hoofdactiviteiten. 

 Collectiebeheer 

 Informatievoorziening 

 Educatie 

 Bescherming cultureel erfgoed 

 Verrichten en bevorderen van historisch onderzoek 

 
Zoals eerder gezegd willen wij de komende vijf jaar consolideren en op een beperkt 
aantal punten uitbreiden. Dat heeft te maken met wat inmiddels is bereikt en de 
beperking die de mogelijkheden binnen onze vereniging ons oplegt. Dat neemt niet 
weg dat onze ambities stevig zijn. 
 
Wij willen onderscheidend zijn op het gebied van erfgoed. Het leveren van 
kwaliteit is dan een bestaansvoorwaarde. Verder willen we herkenbaar zijn. We 
willen vertrouwen winnen en behouden en erkenning krijgen voor dat wat wij 
bieden. 
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Kennis is dan van een essentiële betekenis. Die kennis moet binnen de vereniging 
aanwezig zijn. Dat is een van de verbeterpunten voor de komende jaren. 
De vrijwilligers zijn uitermate belangrijk. Met hen geven we het werk van de 
vereniging vorm en een gezicht. De afgelopen jaren is er een vaste kern 
opgebouwd, die een grote betrokkenheid toont.  
Desondanks moet gestreefd worden naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers en 
dan met name met jongere mensen. 
 

3.  Organisatie 

 
Het principe van de organisatie is een bestuur-werkgroepen structuur. Het bestuur 
zet de strategie uit, zorgt voor financiën en neemt besluiten. De werkgroepen 
voeren uit. 
 

3.1       Bestuur 

We houden vast aan een bestuur van bij voorkeur zeven leden. Het bestuur 
vergadert in principe eens in de zes weken. Binnen het bestuur heeft ieder lid een 
of meer eigen “portefeuilles”. 
Jaarlijks wordt een plan opgesteld met daarin de in het betreffende jaar uit te 
voeren activiteiten voorzien van het resultaat en het benodigd budget. In het plan 
wordt ook de beoogde financiële dekking aangegeven. De portefeuillehouders zijn 
verantwoordelijk voor de inbreng. Het bestuur stelt het jaarplan vast. 
 

3.2      Werkgroepen 

De vereniging kent begin 2020 de volgende werkgroepen: 
 Communicatie 

 Exposities/Evenementen 

 Educatie 

 Historisch onderzoek 

 Archivering en collectiebeheer 

 Beheer toren/TD 

Iedere werkgroep heeft een bestuurslid als voorzitter. Verder bestaat de 
bemensing zo veel mogelijk uit vrijwilligers; helaas is dit nog steeds onvoldoende 
de praktijk. 
Getracht zal dan ook worden om waar nodig vrijwilligers aan te trekken dan wel te 
werken aan versterking van kennis en vaardigheid binnen de bestaande groep. 
Hiertoe zal per werkgroep een programma opgesteld worden; daarbij zal ook 
zichtbaar worden aan welke kennis en vaardigheden behoefte is, in zowel 
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kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het bestuurslid dat voorzitter is van de 
betreffende werkgroep, is hiervoor verantwoordelijk. 
 

3.3      Vrijwilligers 

De vrijwilligers spelen een cruciale rol in het werk van onze vereniging. Zij maken 
het mede mogelijk dat de programma’s van de werkgroepen worden uitgevoerd, 
het Torenmuseum wekelijks kan worden opengesteld en groepen kunnen worden 
ontvangen en rondgeleid. 
Dat stelt eisen aan kwaliteit en kwantiteit. Daar blijven we naar zoeken en aan 
werken. Ook cursusprogramma’s van bijvoorbeeld Het Erfgoedhuis en 
Welzijnskwartier kunnen ons daarbij van dienst zijn. 
Het is belangrijk dat de vrijwilligers binding hebben met elkaar, maar ook met de 
vereniging en het werk. Daartoe komen zij tenminste tweemaal per jaar bij elkaar 
om over het werk te overleggen en vindt tenminste één maal per jaar een 
bijeenkomst van het bestuur met de vrijwilligers plaats. 
 

3.4      Leden 

Mensen zijn lid van de Vereniging Oud Valkenburg omdat zij achter de doelstelling 
en de activiteiten van de vereniging staan en die willen steunen. Het is belangrijk 
dat de leden betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging. 
Een eerste vereiste daarvoor is goede informatie. Thans ontvangen de leden 
tenminste tweemaal per jaar een nieuwsbrief; dat willen wij continueren. Ook is er 
de website om informatie te geven, weliswaar niet exclusief voor de leden, maar 
wel voor hen zeer relevant. 
Daarnaast worden tweemaal per jaar bijeenkomsten gehouden, één in de vorm 
van de jaarlijkse ledenvergadering, de ander als thema-avond. Dit wordt 
gecontinueerd. 
 
 

4.  Collectiebeheer 

 
4.1      Verzameling 

Het verzamelen en beheren van materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis 
van Valkenburg is een kernactiviteit. Het materiaal dat de vereniging thans in 
eigendom of beheer heeft, betreft een breed scala. Het gaat onder andere om 
documentatie, beeldmateriaal in vele uitvoeringen en allerlei voorwerpen al of niet 
in een collectie. 
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Het hebben hiervan is van groot belang om een beeld te kunnen vormen van het 
leven in het Valkenburg van toen en gisteren. De vereniging wil het kenniscentrum 
zijn voor de historie van Valkenburg; ook daarvoor is beschikbaarheid van basis- en 
naslagmateriaal essentieel. 
Waar het gaat om wat aan de vereniging beschikbaar wordt gesteld, is in principe 
alles welkom. Aankopen beperken zich voornamelijk tot boeken. 
 
      4.2      Beheer en registratie 

De samenstelling van het aanwezige materiaal is divers. De collectie is voor een 
deel eigendom van de vereniging, maar voor een deel niet. De Romeinse collectie 
is deels eigendom van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), deels van de 
provincie Zuid-Holland. De Stichting De Valkenburgse Toren heeft ze in bruikleen; 
de vereniging zorgt op basis van de huurovereenkomst van de toren, dat de 
collectie als onderdeel van de toren toegankelijk is. De collectie Ravelli is  
eigendom van de vereniging. 
Op beperkte schaal wordt ook materiaal door bestuursleden tijdelijk thuis 
bewaard. Dit heeft niet de voorkeur. Van groot belang is dan ook, dat er een 
volledige inventarisatie van alles wat onder het beheer van de vereniging valt, 
plaats blijft vinden. 
Inmiddels is grote voortgang gemaakt met digitaliseren en registreren van 
beeldmateriaal, krantenknipsels en andere documentatie aanwezig in het 
Torenmuseum. Voor de registratie wordt gebruik gemaakt van een programma dat 
gebruikt maakt van spreadsheets. 
Een van de belangrijke aspecten blijft de toegankelijkheid van de collectie. Het is 
onze ambitie om het digitale archief voor een ieder toegankelijk te laten zijn. 
 
 

5.  Informatievoorziening 

 
Het uitdragen van kennis en informatie over de geschiedenis van Valkenburg vormt 
onderdeel van de doelstellingen van onze vereniging. Hiervoor hebben wij 
verschillende mogelijkheden. Die komen in het vervolg van dit gedeelte aan de 
orde, met uitzondering van Educatie. Dat element krijgt in dit beleidsplan een 
geheel eigen plaats. 
 

5.1      Museum/exposities 

In het geëxposeerde in het Torenmuseum neemt de Romeinse collectie een 
centrale plaats in. Dat is zo en dat blijft zo. Voor deze expositie zijn twee etages 
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beschikbaar. De expositie dateert uit 2000. In de jaren daarna is nieuwe informatie 
gekomen over het leven in de Romeinse periode in en om Valkenburg. Ook zijn er 
nieuwe, vooral digitale, technieken ontwikkeld waarmee het verhaal beter en 
interactief gebracht kan worden. Dit vraagt om een vernieuwing die in 2019  van 
start is gegaan en die de komende jaren zal worden afgerond. 
Daarnaast heeft de gemeente Katwijk het project Masterplan Romeinen in Katwijk 
gestart met als doel het Romeinse verleden in Katwijk zichtbaar en beleefbaar te 
maken. De Romeinse bewoning in Valkenburg vormt daar een belangrijk element 
in. Dit is voor ons mede richting gevend. 
Naast het Romeinse verleden vormt de Tweede Wereldoorlog en met name de 
meidagen van 1940 een belangrijk Valkenburgs onderwerp.  
 
Ook de ruimte buiten de feitelijke expositieruimtes, het trappenhuis en de lift, 
worden benut. Door gebruik te maken van Valkenburgse objecten wordt ook deze 
ruimte als het ware als expositieruimte gebruikt.  
 
De toren staat binnen de contour van het voormalig Castellum. Dat betekent dat er 
direct buiten de toren in de bodem resten van het Castellum aanwezig zijn. Wij 
willen er zoveel als binnen ons vermogen ligt aan werken, dat een deel van deze 
resten voor het publiek zichtbaar gemaakt worden. 
 
Daarnaast streven wij ernaar dat ook bovengronds het Romeinse verleden duidelijk 
zichtbaar wordt. 
Ook met deze activiteiten sluiten wij aan bij het “Masterplan Romeinen in Katwijk” 
van de gemeente Katwijk.  
 
In de afgelopen jaren is het incidenteel voorgekomen dat de vereniging buiten het 
Torenmuseum exposities heeft verzorgd. Wij willen dit verder uitbreiden. 
Allereerst betreft dat de mogelijkheden in het Dorpshuis. We denken zoals eerder 
gezegd, aan de thematische wisselexposities die voorheen in de toren plaats 
vonden. Maar we denken ook aan kleine prikkelende tentoonstellingen met 
voldoende inhoud, die tevens een uitnodiging zijn om het Torenmuseum te 
bezoeken. We hopen op die manier een versterking van onze museumfunctie te 
bereiken. 
 
De geschiedenis betreffende het gebied van het voormalig Marinevliegkamp 
Valkenburg behoort niet langer tot onze kernactiviteiten. In 2017 is een aparte 
stichting opgericht om deze geschiedenis te vertellen. De vereniging is statutair bij 
het beleid van de stichting betrokken middels een vertegenwoordiger in de bestuur 
adviesraad. 
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5.2      Lezingen/presentaties 

Tweemaal per jaar worden door de vereniging een lezing of presentatie verzorgd. 
Deze presentaties worden soms door leden van onze vereniging verzorgd, soms 
worden externe sprekers uitgenodigd. Wij zetten dit beleid voort en letten daarbij 
scherp op kwaliteit en relevantie. 
De vereniging krijgt ook uitnodigingen om presentaties te verzorgen over een 
onderwerp dat gaat over de Valkenburgse geschiedenis. Wij gaan steeds gaarne op 
een dergelijke uitnodiging in. In de toekomst zullen wij zelf meer initiatieven gaan 
nemen om presentaties buitenshuis, met name daar waar veel publieke 
belangstelling te verwachten is, te verzorgen. 
 
Er is een lijst met sprekers en onderwerpen beschikbaar. We streven ernaar deze 
lijst verder uit te breiden. Tevens zal er gezorgd worden voor een centrale opslag 
van voor presentaties geschikt materiaal. 
 

5.3       Rondleidingen 

De afgelopen jaren is er een toenemende belangstelling voor rondleidingen ca. in 
de toren geconstateerd. Een verheugende ontwikkeling, waar wij gaarne werk van 
willen blijven maken. 
 

5.4       Eigen uitgaven 

De vereniging heeft tot nu toe 4 boekjes, die verband houden met de geschiedenis 
van Valkenburg, uitgegeven, het laatste in 2015. Wij streven ernaar om gemiddeld 
eens per twee jaar een boekje over een relevant onderwerp uit te brengen. 
 

5.5      Website 

De website is in 2012 voor het laatst vernieuwd. Het is onze bedoeling dat de 
website fungeert als een basisvoorziening in de informatieverstrekking. Wij streven 
ernaar, dat ons archief en ander materiaal langs deze weg eenvoudig toegankelijk 
is. Dit hangt uiteraard samen met de wijze waarop het beheer van de collectie 
ingericht is. Zie ook aldaar. 
 

5.6       Deelname aan activiteiten met anderen 

De vereniging blijft binnen de mogelijkheden die er zijn deelnemen aan 
activiteiten, die door anderen worden georganiseerd. Dat kunnen zowel periodiek 
terugkerende evenementen (Romeinendag, Lichtjesavond bij de oorlogsgraven, 
Paardenmarkt, Open Monumentendag) zijn als incidenteel voorkomende. De 
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vereniging verzorgt het beheer van de website van de Canon van Katwijk en heeft 
zitting in de stuurgroep van de Canon. Ook in de klankbordgroep van de Stichting 
Historie Vliegveld Valkenburg is de vereniging vertegenwoordigd. 
Het zijn mogelijkheden om ons als vereniging te presenteren, maar vooral om de 
historie van Valkenburg over het voetlicht te brengen. 
 
Zie verder onder Communicatie 

 
6.  Educatie 

 
In de afgelopen periode een stijger met stip. Werd er tien jaar geleden nauwelijks 
geïnvesteerd in educatie, het onderwerp heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een 
van onze belangrijkste activiteiten. De essentie daarbij is: “Ken je eigen lokale 
geschiedenis”. 
In eerste instantie hebben we ons gericht op de Valkenburgse basisscholen met het 
aanbieden van een programma incl. bezoek aan het Torenmuseum. Thans vindt 
verbreding plaats naar basisscholen buiten Valkenburg. Wij willen deze lijn voor 
zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, verder doortrekken. 
Hoewel wij daarop geen actief beleid voeren, bezoeken ook scholen van voortgezet 
onderwijs. Ook deze scholen ontvangen wij gaarne. 
De Romeinse geschiedenis van Valkenburg is steeds een dominant onderwerp, 
maar ook de Tweede Wereldoorlog krijgt aandacht. In overleg met de scholen 
kunnen ook andere onderwerpen aan de orde komen. Zo willen wij maatwerk 
leveren. 
Wij willen de geschiedenis voor de schooljeugd zo levend mogelijk maken. Daartoe 
willen wij materialen aanschaffen die het verleden tastbaar maken. 
 
Ook voor het onderwerp Educatie zal een programma worden opgesteld op basis 
waarvan de uitvoering zal plaatsvinden. 
 

7.  Bescherming cultureel erfgoed 

 
De vereniging blijft zich actief inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed, 
in het bijzonder voor het behoud van monumentale waardevolle panden het 
historisch dorpsgezicht. Onze rol daarin is vereenvoudigd sinds de gemeente 
Katwijk ook voor Valkenburg aan panden die daarvoor in aanmerking komen, de 
monumentenstatus heeft toegekend. 
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Hiernaast zien wij een rol voor onze vereniging bij de ontwikkeling van nieuwe 
woongebieden, met name Nieuw Valkenburg.  Wij achten het van groot belang dat 
ook daarin het verleden een passende plaats krijgt. Wij zetten ons daarvoor in. 
Het streven van de vereniging is echter om vondsten gedaan op het voormalige 
vliegveld tentoon te stellen in een uitbreiding van het museum, deze uitbreiding 
moet plaatsvinden in het dorp en niet bij het vliegveld. 
 

8.  Historisch onderzoek 

 
Historisch onderzoek vormt een wezenlijk onderdeel van onze activiteiten. Het zal 
duidelijk zijn dat archeologisch onderzoek zoals dat bijvoorbeeld op het voormalig 
vliegveld verricht wordt, voorbehouden is aan professionals. 
Daarnaast zijn er nog vele onderwerpen uit de geschiedenis van Valkenburg, recent 
of van langer geleden, die het vragen om (nader) onderzocht te worden. Wij zullen 
aan de hand van een inventarisatie van mogelijke onderwerpen een programma 
opstellen. 
Het uitgangspunt van de vereniging zal zijn het verrichten, het stimuleren en 
bevorderen van historisch onderzoek. 
 
 

9.  Communicatie 

 
De Vereniging Oud Valkenburg is de erfgoedvereniging van Valkenburg. De 
vereniging beschikt over een mooi museum. De vereniging wil het kenniscentrum 
zijn voor allen die meer willen weten over de geschiedenis van Valkenburg. Dat zijn 
mooie statements, maar als niemand dat weet, betekent het niets. We moeten dat 
wat we zijn en doen dus communiceren. Dat willen we doen op een manier die 
uitnodigt, die prikkelt, die enthousiast maakt. 
We doen daar uiteraard al aan. We brengen minimaal twee keer per jaar een 
nieuwsbrief uit, we hebben een website, we staan in de lokale pers met onze 
activiteiten. Maar er kan meer en het kan ook eigentijdser.  
De huidige website bestaat al sinds 2006 en zal in de komende jaren vernieuwd 
worden. Sinds acht jaar is er ook een Facebook pagina. Deze wordt nog te weinig 
benut en gestreefd moet worden om daar meer gebruik van te gaan maken. 
Wat we willen doen en hoe, gaan we neerleggen in een communicatieplan. 
Vooruitlopend daarop alvast het volgende.  
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 Als onze doelgroep zien wij de geïnteresseerden in het erfgoed van
Valkenburg. De jongeren vormen daarin een aparte groep, die bij graag aan
ons zouden binden. Een tweede te onderscheiden groep zijn de nieuwe
bewoners, in het bijzonder denken we dan aan Het Duyfrak.

 Onze boodschap is onder andere dat VOV een actieve enthousiaste club is,
dat VOV ingang biedt naar de geschiedenis van Valkenburg en dat VOV het
publiek daartoe uitnodigt.

 Als middelen willen we gebruik maken van de vanouds bekende hierboven
genoemde, maar we willen ook moderne communicatie inzetten.

 Andere middelen kunnen zijn publieksactiviteiten als wandel- en
fietstochten, puzzeltochten, prijsvragen.

 Activiteiten worden afgestemd op specifieke doelgroepen.
 Bij de activiteiten zoeken we waar passend, samenwerking met andere

Valkenburgse organisaties.
 Bij iedere gelegenheid waar de vereniging aanwezig is, is zij eenduidig

herkenbaar. Het logo zorgt daarvoor.

De werkgroep Communicatie is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
communicatieplan. In die werkgroep worden ook alle activiteiten die samenhangen 
met dit onderwerp gecoördineerd en geprogrammeerd. 

10. Huisvesting

In de toren bij de Hervormde Kerk is sinds het jaar 2000 het Torenmuseum 
gehuisvest. Het is ook de plaats waar vergaderingen en andere bijeenkomsten 
plaatsvinden. De afgelopen tijd is het gebruik zodanig geïntensiveerd, dat de 
beschikbare ruimte maximaal benut wordt. De toren staat op een prachtige plek, 
maar de gebruiksmogelijkheden blijven beperkt. Ook na realisering van het 
Dorpshuis blijft dat het geval. Het streven is om de ledenvergadering te houden in 
het Dorpshuis.

Er heeft een globale verkenning plaats gevonden naar een mogelijke nieuwe 
locatie voor het museum. Geconcludeerd is dat daar vooralsnog geen perspectief 
op is. Daarnaast wordt gedacht aan een aan- of uitbouw van de toren zelf.
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Zoals hiervoor onder 7 is gemeld zal een uitbreiding moet plaatsvinden in het dorp
en niet bij het vliegveld.
We gaan vooralsnog uit van de status quo, maar blijven alert op eventuele kansen
in de directe omgeving van de toren.

77. Relatie Vereniging Oud-Valkenburg en de
Stichting De Valkenburgse Toren

ln de overeenkomst tussen de gemeente, de Stichting De Valkenburgse Toren en
de Vereniging Oud-Valkenburg is onder andere afgesproken dat de stichting de
toren beheert en verantwoordelijk is voor de museumfunctie. De vereniging
verzorgt de openstel ling.

12. Financiën

De financiële situatie van de vereniging is gezond. Wij zijn tot nu toe steeds in staat
geweest om het boekjaar zonder verlies af te sluiten en hebben een redelijke
reserve.
Wij zijn in de afgelopen periode in zich daarvoor lenende situaties in staat geweest
passende subsidies te verwerven. Wij willen die werkwijze voortzetten.
Wij zien voor de korte termijn dan ook geen noodzaak om de contributie, die thans
€ 6 bedraagt te verhogen
Wel kan het zijn dat met name onze museale ambitie forse financiële inspanningen
vraagt. Dat kan een nieuwe situatie opleveren waarvoor een nieuwe koers bepaald
moet worden.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Oud-Valkenburg op 2 juni
2024

s(5;-

Jaap Dubbeldam.

-13-

Nelly Smits



   
 
JAARVERSLAG  2021 
 
Dit verenigingsjaar was het Torenmuseum helaas voor een groot deel van het jaar gesloten. Deze 
keer niet vanwege de herinrichting maar nu vanwege de corona-maatregelen.  Ook de Mart kon 
weer niet worden gevierd en aan het 45 jarig bestaan van de Vereniging Oud-Valkenburg kon niet 
de aandacht worden gegeven die zo’n mijlpaal verdient. 
Maar als we voor 2021 toch een hoogtepunt moeten noemen, dan is dat de aanwijzing van de 
Limes als Werelderfgoed door de UNESCO. Deze aanwijzing werd op 27 juli bekend gemaakt en dit 
werd op 28 juli in kleine kring gevierd met het ophangen van de Unesco vlag bij het Torenmuseum. 
Daar kunnen we nog aan toevoegen de vondst van een groot Romeins legerkamp als resultaat van 
de archeologische opgravingen op het voormalige vliegveld. Deze opgravingen werden in 2021 
afgerond. 
 
Activiteiten 
Vanwege het corona virus waren de activiteiten ook dit jaar weer beperkt. 
In het kader van de landelijke Koningsspelen organiseerde de VOV op 23 april een speurtocht voor 
groep 8 van de  Dubbelburg.  
Op 10 mei was de jaarlijkse herdenking met scholieren van de Dubbelburg op de erebegraafplaats 
naast het Torenmuseum. 
In het museum werd in juni een nieuwe pc geplaatst en werd er een begin gemaakt met de 
aanmaak van een nieuwe website. 
Samen met  Welzijnskwartier zijn voorbereidingen getroffen voor twee wandelingen door het dorp 
op 20 juli en 24 augustus, maar beide zijn niet  doorgegaan vanwege gebrek aan deelnemers. 
Op 21 augustus heeft de vereniging meegewerkt aan grondradar onderzoek naar het tracé van de 
LIMESweg in Valkenburg en Katwijk 
De VOV heeft ook materiaal aangeleverd voor een Romeinen expositie in de Redschuur in Katwijk. 
Op 30 september ontving de vereniging een maquette van de Romeinse weg, gemaakt door de 
heer G. Sterken. 
Op 31 oktober is de vereniging formeel aangemeld als lid van het ZCBS voor het opzetten van een 
digitale beeldbank, op de website.  
Vanaf 1 november was een door de VOV ingerichte tentoonstelling te zien in het Dorpshuis. Deze 
expositie ging over twee onderwerpen: het Romeinse legioenskamp op het vliegveld en de 
burgerbewoning in Romeins Valkenburg. 
Als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk ontving de vereniging op 9 december van het 
Welzijnskwartier een cheque ter waarde van € 500,00.  Van dit bedrag werd een deel direct 
uitgegeven aan een smakelijk cadeau voor de vrijwilligers. 
Net als voorgaande jaren neemt de VOV deel aan diverse lokale werkgroepen. Dit zijn onder meer:  
de klankbordgroep voor de inrichting van de wijk Valkenhorst; 
de klankbordgroep over de Cultuurhistorische Waardenkaart in Katwijk; 



de Archeologische Werkgemeenschap Nederland; 
de Stichting Canon van Katwijk;  
de Werkgroep Romeinen in Katwijk; 
het Erfgoedplatform van de gemeente Katwijk.  
Nieuw is de deelname aan bijeenkomsten waarin overleg plaatsvindt door de voorzitters van de 
plaatselijke museum verenigingen, 
Er is een goede samenwerking met het Katwijks museum, die onder andere resulteert in de 
uitwisseling van boeken. 
Op 24 december is bij het Torenmuseum weer de Lichtjesavond georganiseerd samen met de 
Oranjevereniging en Arjan de Hertog uit Katwijk. Ook nu weer helaas zonder aanwezigen. 
In de maanden april, september en december werd een Nieuwsbrief onder de leden verspreid. 
Voor het blad ‘Zicht op Valkenburg’, de website van de vereniging Rijnlandse Geschiedenis en voor 
lokale kranten werden diverse artikelen en bijdragen aangeleverd. 
 
Torenmuseum 
Het Torenmuseum was in 2021 voor het eerst geopend op 5 juni en het moest  op 16 december 
weer sluiten. Uiteraard alleen op de zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur.  In deze zes en een halve 
maand bezochten 420 personen het museum. 
De afronding van de nieuwe exposities vond plaats op 8 juni met de aflevering van de zaalbladen 
en de audiotoers. 
Op 9 juni werden een nieuwe brandbeveiliging en brandblussers aangebracht, gevolgd door een 
glasvezelaansluiting en een nieuw modem op 11 juni door KPN. 
Op 10 juni heeft het Rijks Museum voor Oudheden filmopnames gemaakt in het museum. 
Gedeputeerde Willy de Zoete van de Provincie Zuid-Holland en de directeur van het Erfgoedhuis 
Zuid-Holland, Mariëlle Hendriks, bezochten het Torenmuseum op 24 juni.  Zij werden daar 
ontvangen en rondgeleid door onze voorzitter, Nelly Smits. Aanleiding voor het bezoek was een 
archeologisch botonderzoek. Van het bezoek werd een leuke film gemaakt. 
Eind juli heeft de firma Hill Safety een nieuwe alarminstallatie in het Torenmuseum aangebracht, 
die nu ook verbonden werd met een meldkamer. Dit bleek van korte duur te zijn want de 
gemeente Katwijk heeft het alarm in november overgezet naar de firma De Wit Beveiliging uit 
Katwijk. 
Op 6 september zijn in het museum opnames gemaakt voor een blog 
Tijdens de Open Monumentendag, op zaterdag 11 september, was het museum open van 11.00 
tot 16.00 uur. Verspreid over de dag leverde dat 120 bezoekers op. 
Op zaterdag 2 oktober was het museum de finish van een fietstocht langs de Limes van Berg en 
Dal naar Valkenburg. 
Bijzonder leuk was de presentatie van een ‘Romeins’ stripboek in het museum op zaterdag 16 
oktober. 
Half november is de noodverlichting en de brandmeldinstallatie van het museum vervangen door 
de firma De Wit Beveiliging. 
De eerste plannen voor het uitbreiden van het Torenmuseum op de begane grond en het 
zichtbaar maken van het Romeinse verleden buiten het museum zijn op papier gezet. De daarvoor 
aangevraagde subsidies zijn in 2021 toegezegd. 
 
Bestuur en vrijwilligers 
Het bestuur van de vereniging bestond het hele jaar uit dezelfde zeven personen: Nelly Smits 
(voorzitter), Henk Imthorn, Gerrit Russchenberg (penningmeester), Corrie van Kralingen, Herman 
Dijkhuizen, Leendert van der Ent en Jaap Dubbeldam (secretaris).  
De vereniging werkt nauw samen met het bestuur van de Stichting de Valkenburgse Toren.  



Voor het tweede jaar kon de ledenvergadering niet worden gehouden. De hoop was dat deze in 
oktober of november wel zou kunnen plaatsvinden maar door corona moest het bestuur besluiten 
om ook dit jaar geen ledenvergadering te houden. De vereniging was ook bezig met het 
organiseren van een bijeenkomst van de Stichting Historische Publicaties  Holland-Rijnland op 2 
december, maar ook deze kon op het laatste moment niet doorgaan. 
Door al deze ontwikkelingen zijn dit jaar de gebruikelijke stukken niet naar de leden gezonden en 
heeft er ook geen herverkiezing plaatsgevonden van de volgens het rooster aftredende 
bestuursleden.  
Ook in 2021 heeft het bestuur weer zes keer vergaderd. Vier keer vond dit plaats in een zaal van 
het aangrenzende kerkgebouw, omdat de ruimte in de toren niet groot genoeg is om voldoende 
afstand te kunnen bewaren. 
De vrijwilligers vormen samen met het  bestuur de werkgroepen, die zelfstandig een onderdeel 
van het verenigingswerk voor hun rekening nemen. Op 31 december waren er 16 vrijwilligers 
actief. 
Na een herindeling waren er in 2021 acht werkgroepen: Collectiebeheer, Communicatie, Educatie, 
Exposities, Historisch onderzoek, Huishoudelijke Dienst en Vrijwilligers 
Sinds april is er ook een werkgroep met de naam Visualisering Romeins Verleden, die plannen 
heeft uitgewerkt en hiervan een boekwerkje heeft gemaakt. Een van de ideeën betreft de 
plaatsing van maquettes van het Romeinse verleden op verschillende plaatsen in Valkenburg. 
De werkgroep Collectiebeheer is weer bezig geweest met het bijhouden van de collectie van de 
vereniging. Om de aanwezige foto’s beter zichtbaar te maken via de website zijn de eerste stappen 
gezet naar een nieuwe beeldbank. Een aantal boeken is aangeschaft met name voor de eigen 
bibliotheek maar ook met de bedoeling om deze in het museum te kunnen verkopen. 
Door de gedeeltelijke sluiting van het museum en de geldende beperkende maatregelen konden er 
in 2021 slechts twee rondleidingen voor scholen georganiseerd worden door de werkgroep 
Educatie. Deze werkgroep heeft ook gezorgd voor een aantal nieuwe informatiebordjes op het 
ereveld en voor de organisatie van de lichtjesavond. 
Door de werkgroep Communicatie zijn artikelen geschreven, drie Nieuwsbrieven geproduceerd en 
is de website bijgehouden. Ook is verder gewerkt aan het maken van een nieuwe website. 
De werkgroep Exposities heeft de herinrichting van het Torenmuseum afgerond en heeft een 
kleine tijdelijke expositie in het Dorpshuis verzorgd. 
De werkgroep Historisch onderzoek is dit jaar begonnen met de voorbereidingen voor een volgend 
boek, ook nu weer over een onderdeel van de geschiedenis van Valkenburg. 
De website is het hele jaar in de lucht geweest en regelmatig worden er nieuwe artikelen op de 
site geplaatst. Het bekijken van de fotobeeldbank is soms een probleem maar daar wordt aan 
gewerkt. 
Het ledenaantal is licht gestegen en op 31 december 2021 bedroeg het 263. 
 
Huisvesting van de vereniging 
Na de metamorfose van het museum was het dit jaar een kwestie van de puntjes op i zetten en 
vooruit denken aan een mogelijke uitbreiding van het Torenmuseum. 
Het Torenmuseum bevat de vaste exposities op drie verdiepingen en in de lift. Op de vierde 
verdieping bevindt zich de bibliotheek met een verzameling boeken die op de een of andere 
manier met Valkenburg te maken hebben. Ook liggen er fotoboeken die ingezien kunnen worden. 
De ruimte op de vierde verdieping wordt ook gebruikt als vergaderruimte.  
Het baarhuisje aan de Ringweg is het hele jaar in gebruik geweest  als opslagruimte. 
De gemeente heeft nog geen oplossing gevonden tegen het doorslaand vocht in de trapopgang 
van het Torenmuseum. 
       Maart 2022 
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Exploitatie reken i n g 31.L2-2A2O 202L 2422

Ontvangsten Werkelry-k Begroot Eegroot Opmerkingen
Contributies € 1.464,00 € 1.500,00 € 1.400,00
Donatíes en giften € 1.434,00 € 1.200,00 € 1.200,00
Groepen € 0,00 € 300,00 € 200,00
Subsidies € 0,00 € 0,00 € 0,00
Winkel: boeken etc. €2fi,AA € 300,00 € 300,00
Rente € 0,00 € 0,00 € 0,00
Stichting Toren, entrée gelden € 204,00 € 150,00 € 150,00
Overige (overbrugging PBF subsidie, van spaarrek) € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00
Resultaat (nadelie) € 0,00 € 0,00 € 1.950,00

€ 5.200,00

Uitgaven Werkelijk Begroot Begroot

(2021 Nieuwe PC)

(2022 Nieuwe Website

(2021 Dorpshuis)
(2022 Kubus Mijlpoal)

Bestuur € 134,00 € 200,00 € 200,00
Vergaderingen € 0,00 € 400,00 € 300,00
Secretariaat, kantoorartikelen € 1.021,00 € 300,00 € 300,00
PR, Nieuwsbrief, website € 765,00 € 400,00 € 1.500,00
Abonnementen € 133,00 € 80,00 € 80,00
Verzekeríngen € 425,A0 € 400,00 € 400,00
Ba n kkosten € 139,00 € 150,00 € 150,00
oren Ínventaris, keuken etc. € 139,00 € 250,00 € 250,00

Stichting Toren € 204,00 € 150,00 € 150,00
Wrnkel: boeken etc. € 171,00 € 150,00 € 150,00
Bibliotheek € 164,00 € r.50,00 € 150,00
Collectiebeheer € L17,00 € 200,00 € 200,00
Ed ucatie € 150,00 € 150,00 € 400,00
Exposities € 421,,00 € 300,00 € 300,00
Pröjecten € 0,00 € 0,00 € 500,00
Overige kosten € 177,00 € 170,00 € 170,00
Actuaiisering Romeinse expositie {reservering) € 0,00 € 0,00
Resu ltaat € 7.L59,00 € 8.000,00 € 0,00

.450,00 € 5.200,00

Balans 2020 Saldo 1 Ían 2021 Saldo 31 dec 2021

Betaalrekening {3.372,00 € 1.325,00
Spaarrekening € 3.889,00 € 13.000,00
Kas € 141,00 € 236,00

Kapitaal €7.4OZ,OO € 14.s61,00

van de Romeinen ism Festivalk
75 jaar bevri.iding, diverse activiteiten

PM

PM

PM
2022 Dorpshuis
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