Historische Kring Velsen
Uit de statuten:
De vereniging heeft ten doel:
A. Het stimuleren en coördineren van het onderzoeken,
vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van
Velsen en zijn bewoners.
B. Het bevorderen van en/of meewerken aan de
instandhouding van historische objecten en waarden in
Velsen.
Reguliere activiteiten:
1. Twee keer per jaar een openbare ledenvergadering, waarin het
kader waarvan een lezing gehouden wordt over een historisch
onderwerp van Velsen of naaste omgeving.
2. Het uitgeven van een jaarboek Velisena (Velsen in historisch
perspectief) dat aan alle leden beschikbaar gesteld wordt,
alsmede te koop wordt aangeboden in de plaatselijke
boekhandel.
3. Te zorgen voor lesmateriaal en historische bronnen, die
geschikt zijn voor gebruik tijdens de geschiedenissen in de
Velsense (basis)scholen.
4. In het team Monumenten waken over het behoud en op verantwoorde wijze gebruiken van historische
monumenten in Velsen.
5. In het team Lokale Geschiedbeoefening onderzoek doen naar historische onderwerpen en deze
beschrijven met als doel publicatie in het jaarboek.
6. In het team Genealogie onderzoek doen naar herkomst van families en familienamen.
7. Het voor leden van excursies naar historisch interessante locaties in Velsen en wijde omgeving.
8. Het samenstellen van een digitale nieuwsbrief om leden te attenderen op eigen activiteiten, alsmede
activiteiten van derden en verschenen publicaties.
9. Het in stand houden van een website (www.historischekringvelsen.nl) en faceboekpagina om doelstelling
en activiteiten wereldkundig te maken.
10. In het team Collecties inzamelen, onderzoeken en op een geschikte plaats afleveren van lokaal
historisch roerend erfgoed,
Plannen van de HKV voor de periode 2017 – 2022.
1. Samenwerking versterken met de Bibliotheek Velsen, om o.m. met tentoonstellingen en lezingen de
historie van Velsen meer onder de aandacht van de Velsenaren te brengen.
2. Samenwerking met Historische Kringen uit de IJmond (HKH, HGA, HGMK & Museum voor
Kennemerland om gezamenlijk lezingen, tentoonstellingen en excursies te organiseren met als
aandachtsgebied de gehele IJmond.
3. Het ontwikkelen en van excursies voor derden om zodoende de historische waarden in Velsen onder de
aandacht te van inwoners en toeristen. Te denken valt o.a. aan een op De Biezen in Santpoort, een
rondleiding / fietstocht in het dorp Velsen, een rondleiding / fietstocht langs voormalige blekerijen in
Santpoort enz…
4. Organiseren van lezingen / voordrachten voor leden en derden met als doel de kennis over de historie
van Velsen en directe omgeving te vergroten.
5. Het intensiveren van samenwerking met Historische Genootschappen uit omliggende plaatsen.
6. Jeugd en allochtonen zijn al jaren ondervertegenwoordigd in ons ledenbestand. We blijven streven naar
een opbouw in overeenstemming met samenstelling van de Velsense samenleving.
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