VERENIGING OUDHEIDKAMER TWENTE
BELEIDSPLAN

Introductie
De Vereniging Oudheidkamer Twente is in 1905 opgericht en is daarmee de oudste
oudheidkamer van Twente.
De vereniging kenmerkt zich door haar bezit, zelfstandigheid, organisatie, bestuur,
huisvesting (OKThuis), kwartaalblad (’t Inschrien), cursussen, lezingen, excursies en
projecten. Ze heeft een samenwerkingsrelatie met de Stichting Uitgeverij Twentse
Media.
De vereniging bezit o.a. ± 2.000 realia, ± 20.000 boeken, schilderijen, historische
foto’s, historische prenten, archeologische vondsten, munten en penningen.
De ontsluiting en het beheer van de collectie is geregeld door het in bruikleen te
geven aan gerespecteerde instellingen, zoals de Museumfabriek te Enschede, het
Provinciaal Archeologisch Depot voor Bodemvondsten Overijssel A.D. Verlinde te
Deventer en diverse musea in en buiten Twente.
Daarnaast bezit OKT vier gebieden met cultuurhistorische waarde: De Hunenborg,
het Mander grafveld, het Vasser grafveld en het Mauritsbeumke. Deze terreinen zijn
in erfpacht ondergebracht bij Landschap Overijssel. De vereniging is tevens eigenaar
van een pand (OKThuis) aan de Stroinksbleekweg 12b.
Doel van de vereniging
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”.
Langs twee verschillende wegen wordt getracht 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 (digitaal) 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 worden hier zoveel mogelijk bij 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.
Beleid
Wat willen we de komende jaren bereiken?
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a. Samenwerking in Twente.
De Oudheidkamer wil als vereniging, opgericht in 1905, voor de regio 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 willen we de komende tijd, samen met samenwerkingspartner Uitgeverij
Twentse Media, contact met lokale verenigingen opnemen.
b. Het opzetten van een kalender.
We willen trachten te komen tot een kalender 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. Publieksgerichteactiviteiten met Landschap Overijssel.
Zoals in de erfpachtovereenkomst met Landschap Overijssel opgenomen willen we
bij onze vier gebieden meer informatie over de achtergronden en historische waarde
van elk gebied plaatsen.
d. Fondsenwerving.
Uitvoering blijven geven aan het Fonds “Schatbewaarders van Twente”. De intentie
van dit Fonds is het benaderen van bedrijven en particulieren met het verzoek om
een financiële bijdrage 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.
e. Onderzoek digitaal museum.
Begin 2021 zijn de eerste stappen gezet in het verkennen van de mogelijkheid om
een digitaal museum op te zetten. We verwachten dat toekomstige generaties steeds
vaker via de digitale snelweg over de historie van een plek, gebouw, gebied en/of
regio geïnformeerd willen worden. Als OKT willen we bij deze trend aansluiten door
onze collectie digitaal te ontsluiten.
f. Bestuur, organisatie en interne communicatie.
Recent is samenstelling van het bestuur gewijzigd. Het is van belang om als bestuur
in onze eigen kennis en kunde te investeren. Aan alle bestuursleden een specifiek
beleidsterrein te koppelen is daarbij een interessante gedachte, 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 worden nagestreefd en binnen welk tijdspad deze redelijkerwijs
kunnen worden gerealiseerd. Werkgroepen, commissies, projecten enzovoort,
worden ondergebracht binnen één beleidsterrein.
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