Stichting Historie
Vliegveld Valkenburg

Activiteitenplan

Inleiding
Volgens de statuten is de missie van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van
goederen en kennis over de geschiedenis van het voormalige vliegveld Valkenburg. Daarbij hoort het organiseren van activiteiten
voor de eigen achterban (de donateurs), omwonenden, jeugd en andere geïnteresseerden. Minstens twee of drie keer per jaar
organiseert de SHVV een activiteit voor deze doelgroepen. Deze activiteiten worden vooral georganiseerd door vrijwilligers.

1 Bestuurlijke activiteiten
• Besturen van de stichting
Voor ieder jaar stellen we bestuursthema’s vast: de
onderwerpen die het bestuur moet oppakken en uitwerken.

• Donateurs werven
We hebben ons als (ambitieus) doel gesteld om in 2018 250
donateurs te werven. We vragen donateurs om een
jaarlijkse bijdrage van minimaal €10. Baten derhalve: €2500.

• Vrijwilligers werven en aansturen
Het is de bedoeling om werkgroepen te vormen van
vrijwilligers en zo veel mogelijk uitvoerende taken uit te
besteden. Dat worden de werkgroepen Beheer
Bezoekerscentrum, Collectie, Fondsenwerving,
Communicatie, Activiteiten en Educatie. De werkgroepen
worden aangestuurd door het bestuur. Momenteel heeft de
SHVV 15 vrijwilligers. Wij hopen deze groep te kunnen
uitbreiden tot ten minste 30 à 45 vrijwilligers.

• Fondsen, sponsorgelden en subsidies verwerven
De nog te vormen werkgroep Fondsenwerving zal proberen
sponsors te werven die het net als wij belangrijk vinden dat

de historie van het voormalige vliegveld en de natuur- en
historische waarde van het gebied onder de aandacht
worden gebracht. We proberen ook in aanmerking te
komen voor bijdragen uit fondsen, zoals het Rabo
Wensenfonds, Fonds 1818, enzovoorts. We verwachten
subsidie van de gemeente Katwijk te krijgen.

• Bijhouden van een professioneel ogende website en de
sociale media
De website krijgt een facelift en zal regelmatig worden
bijgewerkt met de laatste nieuwtjes en activiteiten. We
gaan nog bekijken of we dat zelf kunnen, of dat we dit
moeten uitbesteden. Tevens wordt de Facebook-pagina
bijgewerkt. Ook andere sociale media, zoals Twitter, kunnen
worden ingezet. Door modernere sociale media in te zetten
is een jongere doelgroep bereikbaar.

• Versturen van een nieuwsbrief
Zeker tweemaal per jaar versturen we een nieuwsbrief naar
donateurs, belanghebbenden en andere contacten. We
streven ernaar zo veel mogelijk nieuwsbrieven per e-mail te
versturen. Om alle donateurs en contacten te bereiken, zal
een deel per post gaan.
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2 Naar buiten gerichte activiteiten
De SHVV wil maatschappelijk betrokken zijn. Die betrokkenheid komt tot uitdrukking in de activiteiten die we voor veteranen,
jongeren en ouderen organiseren en in het lesprogramma dat we gaan ontwikkelen.
Bezoekerscentrum exploiteren
Ons belangrijkste doel is het realiseren en in stand houden van een bezoekerscentrum met een museale functie. De collectie is
gewijd aan de historie van het vliegveld en de periode daarvoor. Ook de natuur heeft een plaats. In het bezoekerscentrum
wordt ruimte gereserveerd voor thematentoonstellingen. Denk daarbij aan kunst- en foto-exposities met als thema luchtvaart, de
MLD of het vliegveld.
Bezoekers kunnen in het centrum achtergrondinformatie vinden. Als ze meer willen weten, kunnen ze hun vragen stellen in het
bezoekerscentrum en aan de stichting. Het centrum zal drie halve dagen per week geopend zijn en op afspraak. Verder zullen
vrijwel alle hieronder genoemde activiteiten plaatsvinden of starten in het bezoekerscentrum.
Binding
We organiseren activiteiten voor oud-medewerkers van het vliegveld en omwonenden. Het doel is ze met elkaar in contact te
brengen en een gezellige middag te geven. Een ouderenmiddag is ook mogelijk: we ontvangen ze met koffie en gebak, geven
ze een rondleiding door het bezoekerscentrum of over het vliegveldterrein, of een lezing. Dit doen we in samenwerking met de
Stichting Welzijnskwartier (Katwijk).
De kosten zijn nul of gering. De opbrengst bij deze activiteiten bestaat uit een bijdrage per deelnemer, de opbrengst uit
consumpties en/of een bijdrage vanuit een veteranenorganisatie.
Ouderenmiddag
Frequentie:
Aantal deelnemers:
Kosten:
Baten: opbrengst uit kaartverkoop of subsidie (€5 p.p.), kleine marge op verkoop consumpties en van sponsor

2x per jaar
10 tot 20
- €0
+2x €100
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Activiteiten voor veteranen
Een speciale groep waarop we ons willen richten, zijn de veteranen. Katwijk heeft geen veteranenorganisatie en geen plek
waar zij periodiek in een ongedwongen sfeer bij elkaar kunnen komen. Wij willen die leemte vullen door een veteranencafé te
beginnen, voorlopig twee of drie keer per jaar. Bij voldoende belangstelling kan deze activiteit wellicht uitgroeien tot een
maandelijkse.
Veteranencafé
Frequentie:
Aantal deelnemers:
Kosten:
Baten: bijdrage uit veteranenorganisatie, kaartverkoop, kleine marge op verkoop consumpties

2 of 3x per jaar
25 tot 50
- €0
+2x €200

Verhuur
We stellen het bezoekerscentrum voor een gering bedrag (bijvoorbeeld €50) ter beschikking aan organisaties waarmee we
een bijzondere relatie hebben, zoals de 320 Vereniging. Zij kunnen er bestuurs- en ledenvergaderingen houden.
Op dezelfde manier stellen we het gebouw beschikbaar voor het organiseren van activiteiten voor de bewoners van de
toekomstige woonwijk. Denk aan informatiebijeenkomsten georganiseerd door projectontwikkelaars, de gemeente Katwijk en
andere partijen die de nieuwe bewoners als doelgroep hebben. Wij verzorgen desgewenst de catering.
Kosten:
Baten:

- €0
+ €?

Lezingen en presentaties
Ons bezoekerscentrum richten we zo in dat we lezingen en presentaties kunnen geven. Die kunnen gaan over bijvoorbeeld: het
ontstaan van het vliegveld (1937 t/m 1939), de slag om vliegveld Valkenburg (mei 1940), het vliegveld in de oorlogsjaren, VIP’s
op Valkenburg, maar ook de natuurwaarden van het vliegveldterrein. Het aantal onderwerpen is haast eindeloos. De SHVV
heeft zelf veel kennis in huis en ze heeft contacten met mensen die er nog meer van weten.
De kosten zijn gering, de opbrengst bestaat uit inkomsten uit de toegangskaartverkoop en consumpties.
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Frequentie:
Aantal deelnemers:
Kosten: reiskosten van/presentje voor een spreker, eventueel
Baten: opbrengst uit kaartverkoop (€5 p.p.) en kleine marge op verkoop consumpties

2x per jaar
20 tot 40
- 2x €30
+ 2x €150

Rondleidingen
Op het vliegveldterrein zijn (nog) beschermde plekken die niet zonder speciale toestemming zijn te bezoeken. Wij kunnen die
toestemming regelen en een deskundige gids. Denk aan wandelingen en/of fietstochten voor kleine groepen langs:
• gebouwen van het voormalige MVK Valkenburg;
• restanten van de Tweede Wereldoorlog (barakken, bunkers, onderdelen Atlantikwall);
• ongerepte, beschermde natuur op het voormalige vliegveld.
De activiteiten worden verzorgd door vrijwilligers, maar ook kunnen specialisten van buiten de SHVV hiervoor worden gevraagd.
De kosten beperken zich tot een eventuele (reiskosten)vergoeding voor de gids, de opbrengst bestaat uit inkomsten uit
kaartverkoop en consumpties.
Frequentie:
Aantal deelnemers:
Kosten: reiskosten van/presentje voor de gids, eventueel
Baten: opbrengst uit kaartverkoop (€5 p.p.) en kleine marge op verkoop consumpties

2x per jaar
10 tot 20
- 2x €30
+ 2x €100

Activiteiten gericht op de jeugd
In het bezoekerscentrum kunnen we in de periode januari – april schoolklassen educatieve workshops aanbieden over de
historie van het vliegveld en het gebied. Denk ook aan (wat meer avontuurlijke) rondleidingen op het terrein. In samenwerking
met de Rabobank en de scholen ontwikkelen we een lespakket over de geschiedenis en de betekenis van het vliegveld.
Klassikaal bezoek aan het bezoekerscentrum vloeit voort uit themaweek ‘Vliegveld Valkenburg’. We benaderen (basis)scholen
om hun interesse te peilen.

Stichting Historie Vliegveld Valkenburg

6

Frequentie:
Aantal deelnemers:
Kosten: geen
Baten: bijdrage van de gemeente, sponsor of school

8
schoolklas
- €0
+ 8 x €50

Ook kunnen we jeugdmiddagen en educatieve workshops organiseren in de schoolvakanties. Dit kan in samenwerking met
scholen, Stichting Welzijnskwartier en/of Jongerenwerk Katwijk, wellicht gesponsord door de Rabobank.
Frequentie:
Aantal deelnemers:
Kosten: geen
Baten: kaartverkoop

?
10-20
- €0
per keer + €100

Voorts denken we aan het organiseren van volledig verzorgde kinderverjaardagfeestjes voor groepen van 8 à 10 kinderen.
Hierbij kan gedacht worden aan een rondleiding door het bezoekerscentrum, spelletjes en workshops (b.v. vliegtuigjes vouwen),
taart en frisdrank, etc.
Frequentie:
Aantal deelnemers:
Kosten: geen
Baten: kaartverkoop

4-6x per jaar
8-10
- €50
per keer + €200

Excursies elders
We kunnen iets speciaals organiseren voor onze donateurs. Te denken valt aan een excursie naar organisaties waarmee we
samenwerken, zoals het Atlantikwall Museum en het Museum Engelandvaarders (beide in Noordwijk). Dankzij onze contacten is
speciale toestemming mogelijk.
Frequentie:
Aantal deelnemers: ·
De kosten en opbrengsten zijn nul of gering.

2x per jaar
10 tot 20
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Speciale activiteiten
Activiteiten rond een actueel thema. We kunnen een thematentoonstelling en/of lezingen organiseren over historische
gebeurtenissen. Zoals:
• in februari 2018 is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp gebeurde;
• in mei 2020 is het 80 jaar geleden dat de slag om vliegveld Valkenburg plaatsvond;
• in april en mei 2020 is het 75 jaar geleden dat de voedseldroppings (ook boven Valkenburg) plaatsvonden.
Verder volgen we de VVV-agenda en haken aan bij activiteiten als Koningsdag en Bevrijdingsdag.
Frequentie:
Aantal deelnemers:
Kosten: gering, eventueel onkosten voor spreker
Baten: opbrengsten door verkoop consumpties

Totaal aantal naar buiten gerichte activiteiten per jaar, circa:
Totale kosten, circa:
Totale opbrengsten, circa:

nvt
nvt
- €30
+ €50

20 à 25
€300
€2300

22 augustus 2017
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