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Op 8 oktober 2014 vond tijdens het Famillement in de Hooglandse Kerk te Leiden de 

lancering plaats van www.rijnlandgeschiedenis.nl. 2015 stond in het teken van groei van het 

aantal partners en de uitbreiding van de site met artikelen en een forum. Aan het eind van 

het jaar stond de teller op 29 partners, een ruime verdubbeling vergeleken met eind 2014, 

en stond de uitbreiding naar artikelen en forum in de steigers. Hoe een en ander is verlopen, 

staat hieronder in het kort beschreven. 

De website 
 

We gingen het nieuwe jaar in met een site waarop agenda, nieuws en evenementen over de 

geschiedenis van Rijnland staan én de pagina’s waarop de aangesloten verenigingen en 

stichtingen uit de regio zich presenteren. Het deel met artikelen en forum stond nog op het 

programma. In 2015 zijn binnen het bestuur discussies gevoerd en besluiten genomen hoe 

het forum voor het uitwisselen van informatie en ervaringen er uit kon gaan zien en hoe een 

artikelenbank vorm kon krijgen. Tussentijds was er de nodige aandacht voor kleine 

aanpassingen en het actueel houden van de site. Aandachtspunt was ook het realiseren van 

voldoende nieuwe instroom van berichten uit de regio. Aan het eind van het jaar was het 

wachten op de lancering in januari van de artikelenbank en het forum. 

Regio 
 

Bij het begin van het jaar deden 13 verenigingen en organisaties mee aan de website, bijna 

allemaal uit het westelijk deel van de regio. Omdat er voor de ruim veertig lokale historische 

verenigingen, stichtingen, genootschappen en werkgroepen uit Rijnland een belangrijke rol 

is weggelegd op de website, gingen we aan de slag om het aantal aangesloten verenigingen, 

in eerste instantie uit het oostelijk deel van Rijnland uit te breiden. Op 28 januari 2015 

waren we te gast bij het Streekarchief Rijnlands Midden in Alphen aan den Rijn waar Cor Smit 

voor de aanwezige verenigingen uit die regio, na welkomstwoord door archivaris Arjan van ’t 

Riet, een interessante lezing hield over de geschiedenis van Rijnland en het waarom en hoe 

van de website. Deze geanimeerde bijeenkomst leverde ook het gewenste resultaat op in de 

vorm van vijf nieuwe aanmeldingen van verenigingen. 

In de loop van het jaar groeide het aantal aangesloten verenigingen en instellingen verder en 

we gingen 2016 in met in totaal 29 partners; 25 verenigingen en 4 musea en instellingen 

(waaronder Erfgoed Leiden en Omstreken en het Hoogheemraadschap Rijnland). 

Informatie en publiciteit 
 

Voor het benaderen en informeren van nieuwe partners over de gang van zaken bij de 

website en de gehanteerde tarieven is informatiemateriaal ontwikkeld en een handleiding 

voor het vullen van de site geschreven. Voor het begin van de zomer is een brief aan de 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/


webmasters van de aangesloten verenigingen gestuurd met de stand van zaken en een 

oproep de site te vullen, met het nodige resultaat. Sinds die oproep stijgt het aantal unieke 

bezoekers. Het blijkt eens te meer dat publiciteit werkt: de aandacht op de site voor 

Monumentendag leverde ook meer bezoekers van de site op. 

In totaal bezochten in 2015 5555 bezoekers de site die gezamenlijk 525326 pagina’s 

bezochten. Opvallend is dat de bezoekers regelmatig op de site terugkeren. Inmiddels 

kunnen wij rekenen op een maandelijks overzicht van het aantal bezoekers, waardoor wij in 

staat zijn gerichter met dit gegeven om te gaan. Duidelijk is al wel dat het aantal bezoekers 

in de eerste maanden van 2016 flink omhoog is gegaan. 

Bestuur en werkgroep 
 

Het bestuur én de werkgroep kwamen in 2015 negen keer bijeen met tussendoor het nodige 

contact. Als altijd vonden we voor de bijeenkomsten gastvrij onderdak bij Bert Lever van 

Nautilus-Ginkgo in Leiden. Terugkerende onderwerpen waren de inhoudelijke ontwikkeling 

van de site, het aantal partners en te benaderen partners, de financiën en de versterking van 

de organisatie. 

Versterking van de organisatie 
 

Het bleek alras dat de site versterking nodig had van nieuwe vrijwilligers, wilden we de groei 

vasthouden, in het bijzonder richting artikelenbank en forum. In februari trad Olav Siero aan, 

die Cor Smit ging ondersteunen bij het werk aan de site. Nadat ook Onno Koerten onze 

gelederen had versterkt, kon Cor Smit zich meer gaan richten op het redacteurschap van de 

artikelenbank. Om hem daarbij te ondersteunen zegde eind van het jaar Cootje van Doorn 

toe dat op zich te nemen. 

In de loop van het jaar is een aantal mensen benaderd voor toetreding tot de redactie van 

de artikelenbank. De realisering van een redactie met redactiestatuut zal in 2016 

plaatsvinden. 

Financiën 
 

Al het werk binnen de stichting wordt gedaan door vrijwilligers, die daarvoor op geen enkele 

manier een beloning ontvangen. Integendeel, de bestuursleden zijn tijdelijk financieel 

bijgesprongen toen betaling van de subsidies wat lang op zich lieten wachten. De inkomsten 

van de stichting bestonden in 2015 hoofdzakelijk uit bijdragen van de deelnemende 

organisaties en subsidies. Verheugend was de vlotte en goede respons op de facturen die 

gestuurd zijn. 

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland is in 2015 aangemerkt als een algemeen 

nut beogende instelling en ook als culturele ANBI. Het verkrijgen van de ANBI-status is een 

eerste stap naar het werven van particuliere donateurs en adverteerders. 



De inkomsten en uitgaven van Stichting Historische Publicaties zijn bescheiden, maar we 

kunnen spreken van een gezonde financiële situatie. Wat betreft een overzicht van de 

financiën verwijzen we u naar het financiële jaarverslag over 2015. 

April 2016, Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland 
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