Beleidsplan van de Historische Vereniging Numaga
Inleiding
Dit beleidsplan geldt voor 2022 en 2023. Het beschrijft de missie van de vereniging, de strategie om
deze missie te verwezenlijken, de activiteiten die daarvoor worden ontplooid, de organisatie die deze
activiteiten schraagt en de financiële middelen die zij daarvoor gebruikt. Het beleidsplan wordt
afgesloten met een beknopt overzicht van de activiteiten van de vereniging in 2022 en 2023 en
enkele basisgegevens over de vereniging.

Missie
De Historische Vereniging Numaga heeft zich bij haar oprichting een drieledig doel gesteld, dat is
vastgelegd in haar statuten:
1. het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving;
2. het aankweken en verspreiden van de kennis over deze geschiedenis;
3. het opkomen voor behoud van de historische ruimte en het culturele erfgoed van Nijmegen
en omgeving.

Strategie
De wegen die Numaga volgt om dit doel te verwezenlijken zijn:
•
•
•
•

het organiseren van publieksactiviteiten als lezingen en excursies;
het uitgeven van publicaties;
het uitbrengen van adviezen;
het samenwerken met andere organisaties in het historische veld.

Activiteiten
De volgende activiteiten gaan van Numaga uit om aan deze strategie invulling te geven:

Publieksactiviteiten
•

•

•

Numaga organiseert jaarlijks vijf lezingen. In 2022 wordt in dit doel mogelijk niet gehaald,
omdat voor een deel van dat jaar beperkingen gelden in verband met de coronapandemie.
Naar verwachting is dit in 2023 wel haalbaar. Voor twee lezingen in 2022 is het thema al
vastgesteld: Stolpersteine en Nijmegen in de Koude Oorlog. Waarschijnlijk zal er in het najaar
van 2022 een lezing worden georganiseerd over de tijdschriften die de vereniging heeft laten
digitaliseren.
Numaga organiseert één keer in het jaar een plechtige presentatie van het jaarboek dat zij
uitgeeft. Deze vindt in 2022 plaats op 10 december in De Lindenberg. In 2023 zal deze
presentatie op een nog te bepalen zaterdagochtend in november of december plaatsvinden,
eveneens in De Lindenberg.
Numaga organiseert één keer in het jaar een excursie. In 2022 is er geen traditionele excursie
gepland, maar is er de gelegenheid voor leden van Numaga om gezamenlijk een lezing bij te
wonen van de Vlaamse historische entertainer Bart Van Loo in het Kurhaus te Kleef. In 2023
is er weer excursie voorzien naar een interessante locatie buiten Nijmegen, mits leden bereid
worden gevonden deze voor te bereiden. Wie hiervoor interesse heeft kan zich melden bij
het secretariaat van de vereniging: secretaris@numaga.nl.

Publicaties
•
•
•

•
•

Numaga geeft vijf keer in het jaar het Nijmeegs Katern uit, een tijdschrift over de
geschiedenis van Nijmegen dat publieksgericht en toegankelijk is.
Numaga geeft één keer in het jaar het Jaarboek Numaga uit, een tijdschrift dat zowel
publieksgericht als wetenschappelijk onderbouwd is.
Numaga zal in 2022 en 2023 een extra publicatie verzorgen in de vorm van bundels van
artikelen in het verleden gepubliceerd in Katern en Jaarboek. Deze bundels zijn niet enkel
bedoeld voor de leden, maar beogen ook een publiek buiten de vereniging aan te trekken. In
2022 zal de bundel in het teken staan van verzet en collaboratie in Nijmegen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Voor 2023 moet het onderwerp nog worden bepaald.
Numaga streeft ernaar om al haar publicaties ouder dan drie jaar, digitaal beschikbaar te
stellen.
Numaga streeft ernaar leden en niet-leden te bereiken via nieuwe vormen van media. In
2021 is hier al een start mee gemaakt en kon een filmpje over een Romeinse brug worden
gepresenteerd. In 2022 zullen hieraan twee filmpjes worden toegevoegd over de eerste
zwarte voetballer van NEC Moises Bicentini en over het station van Nijmegen. Deze zullen in
het najaar van 2022 gepresenteerd worden tijdens een lezingavond over de tijdschriften die
de vereniging heeft laten digitaliseren. Hierna zullen er meer filmpjes worden geproduceerd.

Adviezen
•

Numaga geeft gehoor aan haar adviesfunctie door plaats te nemen in adviesorganen. In
2022 zitten er vertegenwoordigers van de vereniging in de commissie die de nieuwe
historische canon van Nijmegen voorbereid en in de commissie die de gemeente
adviseert bij de herinrichting van het stationsgebied.

Samenwerking
•

•

Numaga is aangesloten bij een aantal samenwerkingsverbanden gericht op de
organisatie van specifieke activiteiten en/of op belangenbehartiging. In 024geschiedenis
werkt zij samen met gemeente en andere Nijmeegse cultuurhistorische instellingen om
de Week van de Geschiedenis in oktober voor te bereiden. In het CPRN werkt zij samen
met andere Nijmeegse historische verenigingen en stichtingen om tot een eendrachtig
optreden te komen ten opzichte van de gemeente. In Erfgoed Gelderland werkt zij
samen met andere Gelderse historische verenigingen en stichtingen om op provinciaal
niveau initiatieven van de grond te krijgen.
Daarnaast is Numaga in regelmatig overleg met Museum Het Valkhof, het Regionaal
Archief Nijmegen en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Organisatie
De vereniging wordt door vrijwilligers gedragen en heeft geen werknemers in dienst.
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de activiteiten ligt bij het bestuur van de Historische
Vereniging Numaga. Dit bestuur bestaat uit een vierkoppig dagelijks bestuur (voorzitter, intern
secretaris, extern secretaris en penningmeester), aangevuld met een bestuurslid voorgedragen door
Museum Het Valkhof, een bestuurslid voorgedragen door het Regionaal Archief Nijmegen en verdere
een variabel aantal bestuursleden. Het totaal aantal bestuursleden is op dit moment negen en zal in
2022 en 2023 niet verder worden uitgebreid.
Het huidig bestuur bestaat uit:
•

Prof. dr. Theo Engelen, voorzitter

•
•
•
•
•
•
•
•

Andreas Caspers MA, extern secretaris
Dr. Ellen Hijmans, intern secretaris
Prof. dr. Fred Wester, penningmeester
Willeke Guelen MA, lid belast met PR en media
Yvette Driever MA, lid namens Museum Het Valkhof
Drs. Marga Jetten, lid namens de redactie van het Nijmeegs Katern
René Mulders, lid namens het Regionaal Archief Nijmegen
Dr. Henk Termeer, lid namens de redactie van het Jaarboek Numaga

De uitvoering van een aantal activiteiten wordt namens het bestuur gedaan door commissies. In deze
commissies zetelt ten minste één lid van het verenigingsbestuur. Op dit moment zijn in Numaga de
volgende commissies actief:
•
•
•
•

Programmacommissie, verantwoordelijk voor het verzorgen van vijf lezingen per jaar;
Redactie van het Nijmeegs Katern, verantwoordelijk voor het uitgeven van het Nijmeegs
Katern;
Redactie van het Jaarboek Numaga, verantwoordelijk voor het uitgeven van het Jaarboek
Numaga;
Filmcommissie (in oprichting), verantwoordelijk voor de productie van filmpjes

Het is voor 2022 niet gelukt een nieuwe excursiecommissie te benoemen. Het bestuur streeft ernaar
dit voor 2023 wel te doen. Het bestuur wordt naast de commissies ook ondersteund door twee
monumentenadviseurs, die Numaga bijstaan met deskundig advies over monumentaal erfgoed.

Financiële middelen
Numaga streeft ernaar de activiteiten die zij als haar taak ziet te financieren uit de contributie
opgebracht door haar leden. De reserves zijn in voorgaande jaren opgelopen. In 2022 zijn daarom
extra uigaven voorzien voor de filmpjes en de verzetbundel, die uit de reserves worden gefinancierd.
Voor projecten die buiten basisactiviteiten van de vereniging vallen – doorgaans projecten in
samenwerking met andere partijen – zal worden gekeken of deze medegefinancierd kunnen worden
door subsidies van overheid of bedrijfsleven.

Overzicht activiteiten
2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De organisatie van vijf lezingen, waaronder één over Stolperstein, één over de Koude Oorlog
en één over de digitalisering van Numaga-tijdschriften;
De organisatie van een lezing van Bart Van Loo over de Bourgondiërs in het Kurhaus te Kleef,
i.s.m. de Klevischer Verein;
De publicatie van vijf afleveringen van het Nijmeegs Katern;
De publicatie van het Jaarboek Numaga;
De organisatie van een plechtige presentatie van het Jaarboek Numaga in december;
De publicatie van de bundel Vervolging, verzet en repressie in Nijmegen, 1933-1944, i.s.m. de
Stichting 4 en 5 mei Nijmegen;
De digitalisering van Numaga-tijdschriften jaargangen 2017-2019;
De productie van twee documentairefilmpjes, één over Moises Bicentini en één over het
station van Nijmegen;
De deelname aan de commissie voor herijking van de canon van de Nijmeegse geschiedenis;
De deelname aan de adviescommissie voor de herinrichting van het stationsgebied;

•
•

De deelname aan de voorbereiding van de Week van de Nijmeegse geschiedenis in het kader
van 024geschiedenis;
Samenwerking met andere verenigingen en stichtingen binnen het CPRN en Erfgoed
Gelderland.

2023
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De organisatie van vijf lezingen;
De organisatie van een excursie;
De publicatie van vijf afleveringen van het Nijmeegs Katern;
De publicatie van het Jaarboek Numaga;
De organisatie van een plechtige presentatie van het Jaarboek Numaga in november of
december;
De publicatie van een bundel artikelen uit het Nijmeegs Katern en het Jaarboek Numaga;
De digitalisering van Numaga-tijdschriften jaargang 2020;
De productie van drie documentairefilmpjes, gebaseerd op artikelen uit het Nijmeegs Katern
en het Jaarboek Numaga;
De deelname aan de voorbereiding van de Week van de Nijmeegse geschiedenis in het kader
van 024geschiedenis;
Samenwerking met andere verenigingen en stichtingen binnen het CPRN en Erfgoed
Gelderland.

Basisgegevens
Numaga is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel met nummer 40144428. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN) van Numaga is 002486453.
Numaga heeft een ANBI status
Het postadres is: Historische Vereniging Numaga Nijmegen, per adres Regionaal Archief Nijmegen,
Mariënburg 27, 6511 PS Nijmegen
Het adres van het Numaga secretariaat is: Groesbeekseweg 96, 6524 DJ Nijmegen, tel. 06 34406314.
Mailadres: secretaris@numaga.nl
Het adres van de Ledenadministratie is: Museum Kamstraat 72, 6522 GD Nijmegen, tel. 024 3234149. Mailadres: ledenadministratie@numaga.nl
Het bankrekeningnummer IBAN: NL83 INGB 0000 97 26 00 ten name van Numaga Nijmegen. BIC:
INGBNL2A
Mailadres: penningmeester@numaga.nl

