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1. Doel van dit beleidsplan 
Het beleidsplan 2015-2017 vormt de basis voor de activiteiten van de stichting Oud 
Zevenhuizen-Moerkapelle (verder te noemen: OZM). Het plan beoogt inzicht te geven 
in de huidige situatie, doelstellingen voor de komende drie jaar aan te geven en ook 
duidelijkheid te scheppen over de organisatie van OZM. Het beleidsplan beoogt 
daarmee richting te geven, ook aan de dingen die we dagelijks voor OZM doen. 
Een aantal organisatorische zaken is in bijlagen opgenomen. Deze bijlagen zijn nogal 
onderhevig aan wijzigingen en zullen daarom niet altijd samen met het beleidsplan 
gepubliceerd worden. 
  

2. Doelstellingen en middelen 
Volgens de oprichtingsakte van 12 december 1984 (artikel 2) zijn de doelstellingen 
van onze stichting:  
1.  Het bevorderen van het behoud van historische schoonheid en waardevolle 

zaken van de gemeenten Zevenhuizen en Moerkapelle in de meest ruime zin. 
2.  Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedenis, volksgebruiken, 

folklore en dialecten in de meest ruime zin. 
3.  Het verzamelen en eventueel tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen in 

de meest ruime zin. 
 In artikel 3 van deze oprichtingsakte staan de middelen opgesomd waarmee we 

deze doelstellingen trachten te bereiken:  
a. het kweken van algemene belangstelling; 
b. het voorlichten van belangstellenden; 
c. het maken en bijhouden van een inventaris van in de gemeenten Zevenhuizen en 

Moerkapelle aanwezige objecten, welke uit een oogpunt van landschapsschoon, 
culturele of historische waarde dan wel ouderdom belangrijk zijn; 

d. het verlenen van adviezen en indien mogelijk subsidies bij daarvoor in 
aanmerking komende restauraties, verbeteringen, onderhoud, bescherming, 
aankoop en/of inrichting van aan het doel der stichting beantwoordende objecten; 

e. het verwerven van roerende en onroerende goederen; 
f. het verzamelen van documentatie met betrekking tot de geschiedenis van 

Zevenhuizen en Moerkapelle en het bekendheid geven aan deze historie; 
g. alle andere wettige middelen die de verwezenlijking van het doel der stichting 

kunnen bevorderen. 
  
We zijn inmiddels 30 jaar verder en daardoor doen genoemde doelstellingen en 
middelen wat gedateerd aan. Het Internet bestond bijvoorbeeld in 1984 nog niet en 
toen waren Moerkapelle en Zevenhuizen nog zelfstandige gemeenten. Het 
voornemen is daarom de statuten van onze stichting in de komende periode te 
moderniseren (actie 1). 
 
Kort gezegd zien we als kerntaken van OZM: 
A. Het identificeren, vastleggen en/of inzamelen van cultuur historisch erfgoed van 

Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen(Verder te noemen “ons werkgebied”); 
B. Het conserveren en bewaren van het cultuur historische erfgoed; 
C. Het ontsluiten van het cultuur historische erfgoed. 
D. Het behartigen van de belangen omtrent het cultuur historische erfgoed. 
 Dit kan bijvoorbeeld via de gemeente zijn, maar ook via andere kanalen en is 

bedoeld in ruime zin.  
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3. Kerngegevens OZM per 1-1-2015 
 
Bestuur: Het bestuur van de Stichting ziet er op dit moment als volgt uit: 
 
Voorzitter: vacature 
Secretaris: Willem Melis 
Penningmeester: Kees de Wilde 
Lid: Tineke Boevée 
Lid: Ria Lindhout 
Lid: Cobi van Weringh 
Redactie / plv. voorzitter: Pim van der Zalm 
 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van de stichting. 
Onduidelijk is wat (juridisch gezien) de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
een bestuurslid exact zijn. Dit moet uitgezocht worden (actie 2). Het duidelijk hebben 
van deze exacte verantwoordelijkheden kan dan ook gebruikt worden bij het 
aantrekken van nieuwe bestuursleden; we willen transparant zijn. 
  
Museumbeheerder: Hans Ditters 
 
Vrijwilligers: De Stichting kan beschikken over ca. 40 actieve vrijwilligers. 
 
Openstelling: Het Historisch Centrum “Ons Verleden” is, tezamen met onze 
bovenburen “Ons molenverleden”, gevestigd aan de Tweemanspolder 15 te 
Zevenhuizen. 
Het Historisch Centrum is iedere laatste zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.00 
uur geopend (in december een hiervan afwijkende zaterdag) .  
Tevens is het iedere tweede dinsdag van het kwartaal open van 19.00 tot 21.00 uur. 
Buiten deze reguliere openingstijden worden veelvuldig groepen ontvangen.  
  
Bezoekers: In 2014 bezochten 1.052 bezoekers het Historisch Centrum “Ons 
Verleden”. Het gemiddeld aantal over de laatste vijf jaar bedroeg 990 bezoekers. 
 
Donateurs: De Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle heeft per 1-1-2015 841 

betalende donateurs. Dit is de laatste tien jaar o.a. door de vergrijzing, fors 
teruggelopen. In 2004 had de stichting nog rond de 1.000 donateurs; in de jaren ’90 
meer dan 1.100. 
 
Tentoonstelling: Buiten de permanente tentoonstelling in het Historisch Centrum 
worden jaarlijks twee nieuwe tentoonstellingen georganiseerd.  
 
Verleden Tijdschrift: Kwartaaluitgave van de Stichting Oud Zevenhuizen-

Moerkapelle, onder de zinspreuk: " 't geen men zoekt is te krijgen, maar dat men 
verwaarloost ontsnapt". 
Er zijn (stand 1-1-2015) 119 tijdschriften uitgegeven. Verder afgekort als VT. 
 
Financiën: De financiën van de Stichting over het laatste boekjaar 2013 zagen er als 
volgt uit: 
Baten 
-  Donaties € 13.692,-   ( 71 % ) 
-  Advertenties €  2.267,- ( 12 % ) 
-  Giften €  1.953,- (  10 % ) 
-  Overig €  1.318,- (  7 % ) 
Totaal € 19.230,- (  100 % ) 
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Lasten 
- Verleden Tijdschrift € 4.977,- (    27 % ) 
-  Administratie, verzekering € 1.090,- (      5 % ) 
- Beheer € 1.083,- (      5 % ) 
- Overig € 729,- (      4 % ) 
- Positief saldo € 11.351,- (    59 % ) 
Totaal € 19.230,-  (   100 %) 
  
Opmerkingen :   

 de Stichting ontvangt geen subsidie. 

 de Stichting betaalt geen huisvestingslasten. Het Historisch Centrum wordt om 
niet beschikbaar gesteld door de firma Dekker. 

 
Objecten: De Stichting Oud Zevenhuizen beschikt over een groot aantal voorwerpen. 
In 2002 waren het er rond de 2.000. Dit aantal is sindsdien sterk toegenomen. Op dit 
moment zijn er ruim 4.900 voorwerpen in het Historisch Centrum aanwezig. 
 
Beeldmateriaal: De collectie beeldmateriaal van de stichting omvat momenteel ruim 
17.000 foto's en dia's. Ook krantenartikelen worden gearchiveerd en beschreven. Per 
1-1-2015 zijn ca. 5000 artikelen uit kranten ingevoerd. Daarnaast nog enig 
filmmateriaal en steeds meer digitaal beeldmateriaal.  
 
Excursie: Eén maal per jaar wordt er een excursie georganiseerd naar een locatie 
met een historische achtergrond. 
 
Donateursavond: Tijdens de donateursavond worden voor de pauze de jaarstukken 
behandeld. Voor het gedeelte na de pauze wordt een spreker uitgenodigd die een 
presentatie geeft over een historisch onderwerp.   
 
Werkgroepen: Er zijn diverse werkgroepen actief. Hieronder geven we een 
opsomming. 
a. Werkgroep collectiebeheer Historisch Centrum 
 Verzorgt tentoonstellingen, inname en registratie van objecten, opknappen van 

de objecten en archivering. Er is op dit moment geen expliciet beleid t.a.v. onze 
collectievorming. Welke objecten accepteren we wel en welke niet? Hoe gaan we 
om met papieren archieven in relatie tot bijvoorbeeld het Streekarchief Midden- 
Holland. Hiervoor willen we beleid (selectiecriteria) opstellen (actie 3) 

b. Werkgroep ontvangst museum 
Zorgt voor bemensing tijdens reguliere en bijzondere openstellingen, zowel bij de 
receptie, de koffiehoek als in het museum.  

c. Werkgroep beheer gebouw en technisch onderhoud. Draagt zorg voor de klussen 
aan het pand, zoals elektriciteit, belichting, airco e.d. Doet ook de schoonmaak 
van het pand. 

d. Werkgroep Archief en documentatie beeldmateriaal. Draagt zorg voor het 
beschrijven en registreren van alle fotomateriaal (foto’s, dia’s, films, digitale 
media) en artikelen uit kranten. 

 Met name het filmmateriaal is nog niet gedigitaliseerd. Dat willen we de komende 
periode gaan uitvoeren (actie 4) 

e. Werkgroep excursie. Bedenkt voorstellen voor mogelijke excursies en regelt 
daadwerkelijk de excursies 

f. Werkgroep genealogie. Deze werkgroep inventariseert en registreert 
genealogische gegevens van personen uit onze dorpen. Daarnaast worden ook 
registraties gedaan betreffende kadastrale gegevens en beheert deze werkgroep 
de bibliotheek. 
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g. Werkgroep verspreiding VT. Draagt zorg voor het envelopperen en stickeren van 
de VT’s. Zorgt voor het op de post doen dan wel bezorgen bij de mensen thuis. 

Daarnaast hebben we een aantal “slapende” werkgroepen. Dit betreft de 
werkgroepen:  Archeologie, Educatie, Beeldverandering en “Oral History”. De vraag is 
of en zo ja met welke werkgroepen we doorgaan. Moeten we nu definitief afscheid 
nemen van bepaalde werkgroepen in relatie tot onze doelstelling, houden we een 
werkgroep “slapend” of gaan we vrijwilligers zoeken? Hierover gaan we op korte 
termijn beleid formuleren (actie 5) . 
 
Organisaties waarin OZM participeert: Vertegenwoordigers van OZM (dit hoeven 

niet altijd bestuursleden te zijn) nemen deel aan andere organisaties namens OZM. 
Het betreft de volgende organisaties: 
a. Gemeentelijke monumentencommissie. Samen met HV Moordrecht en HV 

Nieuwerkerk a.d. IJssel en andere leden wordt hier het beleid op 
monumentengebied voor de gemeente Zuidplas voorbereid. De 
vertegenwoordiger van OZM ontvangt hiervoor een vergoeding van de 
gemeente. 

b. Gemeentelijke straatnaamcommissie. Samen met HV Moordrecht en HV 
Nieuwerkerk a.d. IJssel en andere leden wordt hier voorstellen gedaan voor 
nieuwe straatnamen en wordt beleid over straatnamen voorbereid. De 
vertegenwoordiger van OZM ontvangt hiervoor een vergoeding van de 
gemeente. 

c. Klantenadviesraad Streekarchief Midden-Holland. De archieven van de 
gemeente Zuidplas liggen in het Streekarchief te Gouda. Dit streekarchief wordt 
als verlengd lokaal bestuur uit middelen van de gemeente Zuidplas betaald. De 
klantenadviesraad toetst het beleid van het streekarchief vanuit een 
klantperspectief en doet eventueel verbetervoorstellen aan het bestuur.  

d. Gezamenlijk overleg Historische verenigingen Zuidplas. Overleg met HV 
Moordrecht en de HV Nieuwerkerk a.d. IJssel over punten die de drie 
verenigingen gezamenlijk raken, zoals gemeentelijk beleid. Belangrijk 
uitgangspunt in dit overleg is de autonomie van iedere historische vereniging in 
de gemeente Zuidplas. 

e. Platform Mooi Zuidplas. Dit platform heeft tot doel de Zuidplaspolder een 
aantrekkelijker woongebied te maken qua cultuurhistorie en natuur en milieu. Op 
dit moment zijn zo’n twaalftal organisaties aangesloten.  

 
4. OZM en de wereld om haar heen 

De wereld verandert snel. Dit geldt voor allerlei gebieden, vooral de technologie. OZM 
is geen eiland en wordt door dit soort ontwikkelingen eveneens geraakt. In dit 
hoofdstuk willen we naar onszelf als stichting kijken (waar zijn we goed in en waar 
wat minder?) en kijken welke kansen en bedreigingen de wereld om ons heen heeft. 
 
Sterkten van OZM: 
a. Wij hebben een groot donateursbestand in vergelijking met historische 

verenigingen van omliggende dorpen. 
b. Wij hebben een gezonde financiële positie met name omdat onze huisvesting om 

niet is. Wij zijn daarom niet afhankelijk van subsidies. Onze minimum-donatie is 
met € 12,50 per jaar laag. 

c. Wij hebben een museum waar we trots op zijn en wij geven vier keer per jaar een 
blad uit met historische verhalen over onze dorpen. 

d. Wij hebben een relatief grote groep vrijwilligers. 
e. Wij hebben onze fotocollectie grotendeels gedigitaliseerd en beschreven. 
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Zwaktes van OZM: 
a. Wij hebben een klein bestuur met vacatures en we zijn tot op heden slecht in 

staat gebleken om het bestuur te versterken. 
b. Wij hebben vanaf rond 2000 ieder jaar een teruglopend donateursaantal. Veel 

oudere donateurs overlijden of vertrekken en nieuwe jongeren dienen zich 
onvoldoende aan. 

c. Wij hebben als bestuur weinig verstand van Marketing. 
d. We benadrukken altijd het historische karakter van onze stichting. Er zijn ook 

andere redenen voor mensen om donateur te worden (gezellige club, 
saamhorigheid, meedoen aan excursie, goed doel) die we wellicht te weinig 
onder de aandacht brengen in onze communicatie.  

e. Hoewel we al sinds een jaar of tien present zijn op internet, doen we nog weinig 
met de website en zijn we niet present op nieuwe media (Facebook, Twitter) 

f. Wij zijn op veel gebieden kwetsbaar door afhankelijkheid van één persoon 
(voorbeelden: redactie VT, Beheer Website, ICT). 

g. Er ontbreekt beleid ten aanzien van de collectevorming. Sinds kort is dit 
bijvoorbeeld wel geformuleerd voor de bibliotheek, maar voor de roerende zaken 
dient dit nog te gebeuren (zie eerder genoemde actie 3). Dit wordt urgenter 
gezien het feit dat het museum aardig vol begint te raken. Criteria voor de 
acceptatie van objecten zijn dus noodzakelijk. 

h. We zijn wat in onszelf gekeerd (weinig structurele contacten met bedrijven en/of 
andere maatschappelijke organisaties) 

i.  Er is een grote groep donateurs die niet of nauwelijks in het museum komt, waar 
we geen e-mail adres van hebben e.d.. We weten vrij weinig van deze groep 
donateurs. 

j. Een aantal werkgroepen zijn heel hecht qua bemensing. Mensen kennen elkaar 
al jaren en werken al lang samen. Het risico is aanwezig dat bij het vertrek van 
één werkgroep lid, overige leden ook zullen stoppen. 

k. We zijn als bestuur tot nu toe te weinig in staat geweest een gezamenlijke visie te 
schetsen over onze toekomst. De stip op de horizon ontbreekt. Waar willen we 
naar toe? 

 
De kansen die we zien: 
a. Nu Zevenhuizen en Moerkapelle daadwerkelijk zijn opgenomen in de nieuwe 

gemeente Zuidplas is de kans op meer centralisatie groter dan die op 
decentralisatie. Mensen zullen daardoor toch op zoek gaan naar hun eigen 
identiteit. OZM kan een invulling geven aan een deel van die identiteit. 

b. Nieuwe media zijn heel laagdrempelig en veel mensen gebruiken deze media 
ondertussen, zeker jongeren. Met relatief lage kosten kunnen we nieuwe 
doelgroepen bereiken, ongeacht waar mensen nu wonen. 

c. In het bedrijfsleven wordt steeds meer samengewerkt, omdat je als bedrijf niet 
meer op alle terreinen het wiel kan uitvinden. Dit geldt ook voor ons als OZM. Er 
zijn meerdere organisaties binnen de gemeente Zuidplas op historisch en 
cultureel gebied. Bijvoorbeeld onze twee zusterverenigingen. Samenwerking 
biedt nieuwe mogelijkheden (zowel richting de gemeente als ook richting nieuwe 
doelgroepen).  

 Bijvoorbeeld: De wandelwerkgroep Zuidplas kan bij wandelingen door OZM 
voorzien worden van de geschiedkundige achtergrond van een bepaalde plek, 
boerderij of monument . Hierdoor wordt het wandelen aantrekkelijker. Anderzijds 
kunnen wij donateurs dan een leuke georganiseerde wandeling aanbieden. Het 
Platform Mooi Zuidplas is een mooi voorbeeld van zo’n los georganiseerd 
samenwerkingsverband waarin OZM deelneemt. 

d. In onze dorpen is nog een relatief sterke band tussen inwoners en hun 
geboorteplaats. Van de 30-50 jarigen in de oud gemeente Zevenhuizen-
Moerkapelle is 23,5% hier geboren (ter info: voor Nieuwerkerk is dit 10%, voor 
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Moordrecht 13,8% en voor bijvoorbeeld een plaats als Rotterdam 38,7%). 
Peiljaar 2007. Zie www.meertens.knaw.nl/migmap . 

e. Musea gaan met hun collectie steeds meer digitaal (voorbeeld: De Nachtwacht is 
digitaal in hoge resolutie te bezichtigen) . Dit lijkt niet ten koste te gaan van 
bezoekersaantallen, en draagt wellicht zelfs bij aan hogere bezoekersaantallen. 
De vraag is of dit ook zo werkt voor oudheidkamers en of het niet eerder een 
bedreiging dan een kans is? 

f. Er zijn veel historische verenigingen om ons heen en zeker in bijvoorbeeld Zuid 
Holland. Dit geeft mogelijkheden om van elkaar te leren en informatie en 
ervaringen uit te wisselen.  

g. De meeste oudheidkamers en historische verenigingen dateren van de jaren ’80 
van de vorige eeuw. We weten niet goed of de wereld om ons heen nog steeds 
op onze huidige diensten zit te wachten en zo ja in welke vorm? M.a.w.; sluit de 
wens van onze (potentiele) klanten nog aan bij wat wij als OZM brengen? 

 
De bedreigingen die we zien: 

a. Mensen hebben het druk met het werk, met het gezinsleven en hun sociaal 
leven. Mensen hebben geen tijd om een tijdschrift te lezen of een 
museumbezoek af te leggen. Zeker geen tijd om als vrijwilliger of bestuurder een 
bijdrage te leveren. 

b. In de jaren voor de oprichting van OZM speelde het afzetten van de inwoners 
tegen de verdere uitbreiding van Rotterdam (Nesselande) en tegen de fusie van 
gemeenten. Daardoor werd de identiteit van Zevenhuizen en Moerkapelle 
verstevigd en sloten mensen zich sneller aan bij organisaties als OZM. Nu lijkt 
het erop dat Rotterdam voorlopig niet verder deze kant op zal uitbreiden (“de 
roeibaan” zit in de weg) en de fusie tot Zuidplas is achter de rug.  

c. De jongere generatie is niet meer geïnteresseerd in papieren media. Het VT zal 
ze daarom minder aanspreken.  

 
5. Doelstellingen  

Voor de lange termijn is de belangrijkste doelstelling: continuïteit. Dat betekent dat wij 
als OZM in staat willen blijven om de historie van ons werkgebied minimaal te 
conserveren (via het museum en ons archief) en liefst ook te ontsluiten (via 
openstellingen, VT, nieuwe media). Continuiteit vergt naast financiële middelen ook 
menskracht. 
 
Voor de komende drie jaar (de periode van dit beleidsplan) proberen we concrete 
doelen neer te zetten. Hoewel we geen bedrijf zijn en onze vrijwilligers niet willen en 
kunnen “dwingen”, willen we toch enige ambitie tonen in datgene wat we van plan 
zijn. Aan deze doelstellingen liggen enerzijds de beschreven sterktes en zwaktes van 
OZM als wel de kansen en de bedreigingen die wij zien, ten grondslag.  
De doelstellingen voor de komende 3 jaar zijn:  
a. Versterking van het bestuur tot 8 personen (continuïteit). 
b. Het aantrekken van 10 nieuwe vrijwilligers, om het (natuurlijk) verloop in ons 

vrijwilligersbestand op te vangen en mogelijk nieuwe activiteiten te gaan 
ontplooien (continuïteit).  

c. Zorgen dat het aantal betalende donateurs niet onder de 850 komt (continuïteit). 
Gezien het natuurlijk verloop is dit een opgave die noodzakelijk is om: 

 het natuurlijk verloop op te vangen; 

 de vergrijzing onder onze donateurs tegen te gaan; 

  onze vrijwilligersbasis in stand te houden; 

 een breed draagvlak in de plaatselijke samenleving te houden.  

http://www.meertens.knaw.nl/migmap
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d. Het zodanig vernieuwen van de website dat daardoor de afhankelijkheid van één 
beheerder vermindert en de website eenvoudig aanpasbaar is door meerdere 
personen binnen OZM.  

e. Het zorgdragen voor het invullen van minimaal 3 vacatures. om hier de 
kwetsbaarheid in onze bezetting mee te verminderen. 

f. Minimaal 1000 bezoekers per jaar in ons museum. Dit is inclusief 
groepsbezoeken.  

g. Minimaal 1 excursie per jaar voor donateurs. Daarnaast starten we met een proef 
om te kijken of een extra (wat kleinere) excursie door onze donateurs op prijs 
wordt gesteld. 

h. Het VT als kwartaaltijdschrift minimaal op de bestaande omvang handhaven. 
i. Meer samenwerking zoeken met bedrijven en of andere organisaties (sponsors 

e.d. vergaderlokatie, sponsoravonden, bedrijfstentoonstellingen, vormgeven van 
een bedrijfslidmaatschap). Er moet een plan liggen hoe we dit vorm willen gaan 
geven. 

j. Het organiseren van minimaal twee lezingen per jaar, waarvan één op de 
jaarlijkse donateursavond. 

k. Er is beleid geformuleerd betreffende het al dan niet digitaal aanbieden van het 
VT aan onze donateurs dan wel het publiek. 

l. Er is beleid geformuleerd betreffende het al dan niet digitaal aanbieden van foto’s 
en foto’s van objecten uit het museum.  

m. Een enquête onder donateurs houden om beter zicht te krijgen op 
verbeterpunten. 

n. Er moet beleid geformuleerd zijn over depot-vorming. (hangt samen met 
actiepunt 3). Kort gezegd: welke spullen in voorraad slaan we waar op? 

o. We hebben nagedacht of we naast onze huidige openstellingen, meer 
openstellingen willen hebben. Bijvoorbeeld zou het museum op dinsdagochtend 
vaker open kunnen zijn omdat daar dan toch vrijwilligers aanwezig zijn. 

 
6. Organisatie 

Hier zullen we de bestuurstaken opsommen evenals de taken van de diverse 
werkgroepen. Hierbij gaan we uit van de gewenste inrichting in werkgroepen. We 
zullen dan zien dat niet iedere werkgroep voldoende bemenst is. Dit leidt tot 
vacatures. Deze vacatures zullen we dan ook opsommen en beschrijven (zie bijlage 
4).  
Gezien het dynamische karakter van deze werkgroepen, vrijwilligers en vacatures, 
wordt de organisatie in een losse bijlage beschreven. 
 

7. Doorkijkje naar de toekomst…  
Wij willen nog zoveel meer! Daarom is het wellicht goed, om de fantasie zijn werk te 
laten doen en te kijken welke zaken we ooit nog willen oppakken, uitgaande van een 
onbeperkt budget en onbeperkt aantal mensen. Om toch realistisch te blijven zien we 
deze projecten in ieder geval buiten de komende drie jaar (en wellicht gaan ze nooit 
gerealiseerd worden). Wie weet is er iemand die hier zeer enthousiast van wordt en 
zich voor één van onderstaande punten opwerpt.  
a. Uitgave van een kadastrale atlas van ons werkgebied 
b. Boek “Toen &Nu” 
c. Boek “Luchtfoto’s”  
d. Boek “Zevenhuizen en Moerkapelle” in de jaren ’60. 
e. Virtuele wandeling door het dorp rond 1910. Via bijvoorbeeld een Oculus bril of 

via Website. 
f. Website met plattegrond van Zevenhuizen-Moerkapelle, gekoppeld aan oude 

foto’s 
g. Opschonen van de bibliotheek van OZM. 
h. Boek met alle boerderijen die hier gestaan hebben 
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i. Website met alle kadastrale veranderingen zichtbaar en koppelingen met 
huisnummers. 

j. Website met foto’s uit het archief met winkelfunctie dat foto’s gekocht kunnen 
worden. 

k. klimaatbeheersing in het pand 
l. rondleiding in het museum met tekst of audiotour 
m. inventarisatie en bewaking van de kleine monumenten in onze dorpen 
n. catalogus van de bibliotheek via internet beschikbaar maken 
o. het toegankelijk maken van onze fotocollectie voor het publiek.  
 


