
 

 

Missie en ambitie van de HVOV in 2022 

De HVOV ziet het als haar missie om alles wat uit historisch oogpunt van belang is, voor zover dit betrekking 
heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving te behouden of doen behouden en de belangstelling 
voor het verleden van Veenendaal te bevorderen.  

Daarnaast zet de vereniging zich in voor het in standhouden en/of eventueel weer oprichten van historische 
monumenten: grote monumenten zoals gebouwen, kleine monumenten zoals grafzerken en groene 
monumenten zoals heggen en bomen. 

Het stimuleren van de belangstelling en bestudering van de geschiedenis van Veenendaal.  

De vereniging beschikt over veel beeldmateriaal, documenten en publicaties die verband houden met 
Veenendaal en zijn Veenendalers. De vereniging houdt zich bezig met het digitaliseren en archiveren van deze 
informatie en zorgt ervoor dat dit vrij toegankelijk is voor geïnteresseerde bezoekers en onderzoekers.  

De vereniging organiseert verschillende activiteiten voor inwoners en het onderwijs (m.n. basisonderwijs) om 
de kennis over en de belangstelling voor de geschiedenis van Veenendaal te vergroten.  

Deelresultaten  

1. Een zorgvuldig samengesteld en informatief documentatiecentrum dat toegankelijk is voor inwoners van 
Veenendaal. De HVOV werkt ook in 2022 aan de digitalisering van het documentatiecentrum.  

2. Publiceren van eigen uitgaven om het historisch besef en interesse in en over Veenendaal te vergroten, 
bijvoorbeeld boeken over diverse onderwerpen en het verenigingsblad Oud Veenendaal. De HVOV publiceert 
in 2022 vier keer het verenigingsblad Oud Veenendaal.  

3. Een specifiek voor het basisonderwijs (uit groep 5 tot en met 8) in Veenendaal ontwikkeld lesprogramma.  

4. Organiseren van vrij toegankelijke activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen, film- en fotopresentaties en 
cursussen. De HVOV organiseert in 2022 minimaal vier activiteiten in Veenendaal  

5. De HVOV werkt in 2022 aantoonbaar samen met één of meerdere andere lokale culturele partijen in 
minimaal één gezamenlijk project.  

De HVOV heeft voor 2022 de volgende ambities geformuleerd  

1. Het aantal leden is gegroeid. Het streven is naar meer dan 1000 leden.  

2. Voor alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs is een lespakket beschikbaar over de 
geschiedenis van Veenendaal van 1795 tot 2022.  

3. Meer Veenendalers zijn op de hoogte van het bestaan van de HVOV en van haar activiteiten.  

4. De HVOV lanceert in 2022 een nieuwe website.  

5. De HVOV presenteert zich in de nieuw gerealiseerde expovloer in de hal van de Cultuurfabriek.  

6. De HVOV is een belangrijke en onmisbare schakel bij het in standhouden van nieuwe en bestaande 
monumenten.  

7. De financiële positie van de HVOV is ruim voldoende om bovenstaande resultaten te kunnen realiseren.  


