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Introductie 
De Vereniging Oudheidkamer Twente kenmerkt zich door haar zelfstandigheid, organisatie, 
bestuur, huisvesting, kwartaalblad, cursussen, lezingen, excursies en projecten. Ze heeft het 
voornemen om intensief te gaan samenwerken met de Stichting Uitgeverij Twentse Media. 
De ontsluiting en het beheer van de collectie is geregeld door bruikleen te geven aan 
gerespecteerde instellingen. Het project “Activeer de babyboomers” met als onderdeel het 
Poparchief Twente is een moderne manier van omgaan met cultureel erfgoed. Het project 
“Twentse Taalbank” is het vierde projectjaar ingegaan en nadert zijn voleinding. De 
werkgroepen boerderijonderzoek, die het Verpondingsregister van Twente van 1601 
actualiseren hebben inmiddels het werk van twee richterambten als Ebook op onze website 
geplaatst. 
 
Doel van de vereniging. 
Statutair: 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis omtrent en het behoud van de 
culturen van stad en land in Twente, in het bijzonder wat betreft archeologie, de 
geschiedenis, de natuur en het landschap. 
De vereniging streeft haar doel onder meer na door: 

a. Het in eigendom hebben, houden en zoveel mogelijk uitbreiden van de mediatheek 
casu quo bibliotheek, de archieven, de collecties, de onroerende zaken van de 
vereniging en het toezicht houden op het zo goed mogelijk conserveren daarvan 

b. Het verwerven van gelden alsmede het organiseren van activiteiten ter 
ondersteuning van de doelstelling van de vereniging. 

De vereniging is een belangrijke “Schatbewaarder van Twents erfgoed”. 
 
Een tweesporenbeleid. 
Vastgesteld is dat er langs twee verschillende wegen getracht wordt de doelstellingen van de 
vereniging of onderdelen daarvan, te bereiken. 
Er is een richting die beoogt om de bestaande collectie te conserveren, te beschrijven, waar 
mogelijk uit te breiden en te ontsluiten. De tweede richting wil innoveren door het opzetten 
van projecten die nieuwe collecties gaan opleveren, collecties die na voltooiing van het 
project ook in bruikleen worden afgestaan. Beide richtingen vormen samen een 
tweesporenbeleid dat de vereniging wil nastreven. De leden zullen hier zoveel mogelijk bij 
worden betrokken. Door zelf actief mee te werken, maar ook door het doen van onderzoek 
en door het kennis nemen van en of het gebruiken van het resultaat. 
 
Wat willen we bereiken in 2014 – 2016? 
 

a. Samenwerking in Twente. 
De Oudheidkamer wil als vereniging opgericht in 1905 voor het gehele gewest 
Twente, trachten een dienende rol te vervullen voor de lokale verenigingen. Ze wil dit 
bereiken door expertise op het gebied van cultureel erfgoed, beschikbaar te stellen. 
Daartoe zal de komende tijd, samen met samenwerkingspartner Uitgeverij Twentse 
Media, contact worden gezocht met lokale verenigingen.  



 
b. Het opzetten van een communicatieplan. 

We willen trachten te komen tot een plan waarin alle vormen van externe 
communicatie zijn opgenomen en op elkaar zijn afgestemd. Te denken valt daarbij 
aan ’t Inschrien, de website met Nieuwsbrief, de uitgeverij, de sociale media, de 
ledenwerffolder en materiaal voor de benadering van sponsoren. 

 
c. Starten van een “werksoos”. 

De soosmiddag op iedere maandag wordt nieuw leven ingeblazen door het inrichten 
van een “werksoos”. Aan door werkgroepen, individuele leden of bezoekers 
aangedragen onderwerpen, wordt met behulp van archiefstukken en laptops, in 
gezamenlijkheid gewerkt. 

 
d. Publieksgerichte activiteiten. 

Zoals in de samenwerkingsovereenkomst met museum Twentse Welle werd 
opgenomen zal jaarlijks een publieksgerichte activiteit worden opgezet. 
Wisselexposities voor een breder publiek maar ook expositiebezoek met uitleg door 
deskundigen zullen voor leden van de Oudheidkamer  en hun introducés worden 
georganiseerd. 

 
e. Fondsenwerving. 

Op korte termijn zal verdere uitvoering worden gegeven aan het project 
“Schatbewaarders van Twente”. De intentie van dit project is het benaderen van 
bedrijven en particulieren met het verzoek om een financiële bijdrage tot vorming 
van een fonds voor de instandhouding, restauratie en eventueel uitbreiding van de 
collectie van de Oudheidkamer. De inspanningen om te komen tot werving van 
subsidie langs de traditionele weg, worden voortgezet. 

 
f. Onderzoek op het gebied van de Twentse historie. 

Er zal (opnieuw) onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om te komen tot 
een instituut van de OKT dat onderzoek doet naar de historie van Twente. Te denken 
valt aan samenwerking met de Universiteit Twente en de Regio Twente. 

 
g. Bestuur, organisatie en interne communicatie. 

Recent werd de bestuurlijke organisatie herzien. Aan alle bestuursleden werd een 
specifiek beleidsterrein gekoppeld, dit in combinatie met de bijbehorende 
verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Aan de hand van een door het bestuur 
vastgesteld jaarplan per beleidsterrein zal worden vastgelegd welke specifieke zaken 
er op welk moment nagestreefd worden om gerealiseerd te zijn. Werkgroepen, 
commissies, projecten enzovoort, worden ondergebracht binnen één beleidsterrein. 
Een zorgvuldige interne communicatie zal worden nagestreefd.  
 
 
 

 
 
 



 


