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Het Historisch Genootschap Tricht is van plan in de periode van mei
2021 – mei 2026 in ieder geval de volgende activiteiten uit te
voeren:
Doorgaan met de historie van Tricht in kaart te brengen, o.a. door eigen onderzoek en het
verzamelen van publicaties, artikelen, kaarten etc.;
Doorgaan met het verzamelen, archiveren en opslaan van oud historisch materiaal;
Doorgaan met het publiceren van historische artikelen, foto’s/afbeeldingen in de Dorpskrant Tricht;
Doorgaan met het verzorgen van presentaties van historisch materiaal bij onder andere
evenementen;
Doorgaan met het organiseren en op verzoek verzorgen van lezingen;
Doorgaan met het op verzoek leveren van historische informatie aan particulieren en instanties ;
Doorgaan met het (ook op verzoek) organiseren van tentoonstellingen

Nieuw op te pakken activiteiten:
het opzetten van een jaarlijkse collecte tbv het Historisch Genootschap Tricht;
het actief betrekken bij activiteiten van inwoners die in de Trichtse historie geïnteresseerd zijn;
het maken en uitgeven van folders en boekjes over de Trichtse historie;
in samenwerking met de Dorpskrant Tricht richting donateurs te berichten;
het onderhouden van contacten en delen van historisch nieuws met geïnteresseerden in de
geschiedenis van Tricht e.o. via facebook;
het jaarlijks organiseren van een open donateursavond met minilezing/presentatie;
het starten met het schrijven van vensters voor een eigen historistische canon van Tricht, breder
getrokken tot de voormalige gemeente Buurmalsen, door het bestuur wordt vastgesteld welke
onderwerpen hieronder dienen te vallen;
het opstellen van een plan voor het plaatsen van met Qr codes met informatie bij/over historische
panden en plekken in Tricht en Buurmalsen, en dit vervolgens in uitvoering brengen;
het onderzoeken hoe we ons archief beter toegankelijk kunnen maken;
het uitgeven van nieuwsbrieven aan onze donateurs (één keer per jaar);
het starten met een onderzoek voor een vaste en breed toegankelijke plek waar een permanente
tentoonstellingsplek over de historie van Tricht gevestigd kan worden;

NB: de Doelstellingen Historisch Genootschap Tricht zijn:
het verzamelen, inventariseren en archiveren van historisch materiaal, zoals documenten, artikelen,
ansichtkaarten, foto’s, dia’s en films;
het verzamelen en bewaren van historische voorwerpen;
het vastleggen van historisch waardevolle herinneringen en verhalen van oud(e)-inwoners;
het delen van de Trichtse historie en historisch nieuws met geïnteresseerden in de geschiedenis van
Tricht e.o. door:
-

het publiceren van historisch materiaal;
het organiseren van lezingen, thema- en/of filmavonden;
het publiceren van artikelen in de Dorpskrant Tricht;
het exposeren van historisch materiaal;
het aanbieden van gastlessen op de basisschool van schoolprojecten;
het op verzoek van derden verstrekken van informatie;
het onderzoeken en publiceren van historische feiten over Tricht e.o;

het onderhouden van contacten met andere historische verenigingen/stichtingen en de gemeente in
de West Betuwe;
het werven van donateurs en verwerven van andere inkomsten;
het organiseren van lezingen over voor inwoners van Tricht interessante historische onderwerpen;
in het beleidsplan wordt een en ander nader uitgewerkt;

