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Beleidsplan Geheugen van Zeist 
 
Het Geheugen van Zeist is een samenwerkingsorganisatie van Zeister partners met 
een veelkleurige lokaal historische achtergrond. Gemeenschappelijk bij de 
verschillende partners is hun actieve betrokkenheid met (het behoud van) kennis 
over en de verspreiding van de geschiedenis van Zeist. Zeist bestaat uit het dorp 
Zeist met haar buurtschappen waaronder Austerlitz en Den Dolder. 
De primaire doelstelling van het Geheugen is gezamenlijk het cultuur-historisch 
erfgoed in de gemeente Zeist onder de aandacht te brengen en te houden. De 
doelgroep van het Geheugen zijn de mensen, die zich betrokken voelen bij of 
potentieel geïnteresseerd zijn in het cultureel-historisch erfgoed in Zeist. 
 
 

Opzet van Het Geheugen van Zeist (GvZ) 
De vereniging 
De informele vereniging Geheugen van Zeist is op 22 november 2016 opgericht. 
Artikel 3 van de statuten vermeldt als doel: 

1. de vereniging stelt zich ten doel in samenwerking het cultuur-historisch 
erfgoed in de gemeente Zeist onder de aandacht te brengen en te 
houden. 

2. de vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door: 
a. het uitvoeren van projecten 
b. het houden van tentoonstellingen 
c. het verrichten van studies 
d. het geven van informatie 
e. het onderhouden van een website 
f. andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging 

bevorderlijk kunnen zin. 
De stichting 
De Stichting Fonds Geheugen van Zeist is op 30 januari 2017 opgericht. Het doel van 
de stichting staat in artikel 2 van de oprichtingsakte vermeld: 

1. de stichting heeft ten doel:  
a. Het beheren en administreren van gelden bestemd voor de vereniging 

Geheugen van Zeist. 
b. Het verwerven van gelden ten behoeve van de vereniging. 
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden 
ten behoeve van de vereniging te innen en door op basis van de jaarlijkse 
begroting van de vereniging de activiteiten van de vereniging te 
financieren. 
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 Evangelische Broedergemeente / het Hernhutter Huis 

 Gemeentearchief / Gemeente Zeist 

 Historische Vereniging Den Dolder 

 Stichting Lokaal Austerlitz  

 Stichting Oude Algemene Begraafplaats 

 Stichting Ruijs Archief 

 Stichting Wegh der Weegen 

 Stichting Zilverkamer Zeist 

 ’t Gilde Zeist 

 Zeister Bibliotheek /IDEA 

 Zeister Historisch Genootschap 
 

 

Langs welke wegen wordt de geschiedenis van Zeist levend gehouden? 
Het verleden zichtbaar houden en uitdragen omvat veel werk voor de 
erfgoedpartners individueel en/of in samenwerking al dan niet via het Geheugen van 
Zeist, gericht op het: 

A. beschikbaar en toegankelijk maken van informatie en documentatie over het 
verleden van Zeist 

B. ontwikkelen van publicaties, AV-materiaal en dergelijke en 
C. betrekken van publiek bij de historie van Zeist middels op een breed publiek 

gerichte exposities en evenementen.  
 
Randvoorwaarde bij alle typen werkzaamheden is het beschikken over voldoende 
menscapaciteit (betaald en onbetaald), voldoende financiële middelen en een 
adequate infrastructuur om het bovenstaande aan te pakken. De stichting faciliteert 
de vereniging daarbij door het beschikbaar krijgen en stellen van de benodigde 
middelen en het inhuren van medewerkers. 
 

Inzet van de vereniging voor 2020:  
I.  het functioneren als platform Erfgoedpartners 
In de gemeentelijke cultuurvisie ‘Zeist kans- en cultuurrijk’ wordt samenwerking 
bepleit tussen alle spelers in het culturele leven. Zo is er een platform podia, een 
platform beeldende kunst, een gebruikersoverleg Slot Zeist en een platform 
amateuristische kunst. Het Geheugen van Zeist heeft die functie op het gebied van 
het erfgoed. Die samenwerkingsrol ligt bij de algemene vergadering. Het bestuur van 
de vereniging Geheugen van Zeist wil het platform actief en creatief faciliteren.  
De partners worden niet door het bestuur van het Geheugen van Zeist aangestuurd: 
zij zijn ieder  verantwoordelijk voor hun eigen programmering. Aansturing vanuit het 
GvZ kan wel projecten betreffen, waarin medewerkers van individuele 
erfgoedpartners participeren. 
II.  het operationeel uitvoeren van activiteiten 
Voor een deel vindt dit plaats via werkgroepen: 
    - Tentoonstellingen en Exposities  
    -  Verhalen van vroeger 
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   -  Openbare ruimte (waaronder informatieborden en gedenkstenen)  
 -  Erfgoed (monumenten) 

    -  Website  
Het bestuur schept omstandigheden om mensen te interesseren om 
vrijwilligerswerk te doen, enerzijds door inzet van middelen voor uitvoerend werk en 
anderzijds middelen om mensen over te halen voor dat werk te kiezen, bij voorbeeld 
in de vorm van opleidingsbudgetten. 
Daarnaast zijn er grootschalige publieke evenementen. De in 2019 aangetrokken 
projectmanager die zich onder meer op het Historisch Weekend richtte, waarin  de 
Historische Doedag en de Monumentendagen geïntegreerd zijn, is ook in 2020  voor 
deze en soortgelijke projecten ingeschakeld.  
 

Inzet van de stichting voor 2020  
Conform de statuten ligt de verantwoordelijkheid voor het acquireren  van gelden 
voor de vereniging GvZ bij de stichting Fonds GvZ. De stichting levert de financiën en 
administratie voor de vereniging. 
De stichting acquireert middelen voor genoemde activiteiten en evenementen die 
op non-profit basis een algemeen cultureel doel dienen. De stichting heeft een ANBI 
verklaring aangevraagd. 
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