Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem
Het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem (HG) behartigt
de geschiedenis van de stad Lochem en de dorpen Laren en
Barchem. Zo’n 50 vrijwilligers werken zelfstandig en in
verschillende werkgroepen. Centrale plek is boerderij De Veldmaat.
Maar ook de kruidentuin De Bleike aan de Westerbleek en de Oude
Begraafplaats aan de Zutphenseweg behoren bij het HG.

Vacatures

Beheerder Website & Nieuwsbrief
Beheert, voorlopig nog samen met de huidige beheerder, de website en de nieuwsbrieven van het
Genootschap.
Houdt de inhoud van de website actueel, zoals
 informatie over bestuur, werkgroepen en activiteiten van het Genootschap
 verhalen en beelden over de geschiedenis van Lochem, Laren, Barchem het virtueel
museum, met daarin voorwerpen uit de geschiedenis van Lochem
Verzorgt gemiddeld eenmaal per week de Nieuwsbrief van het Genootschap, waarin aandacht
wordt gegeven aan
 agenda
 nieuwe (of oude) aanwinsten
 nieuwsrubriek
Neemt initiatieven ter verbetering van de kwaliteit en de mogelijkheden van de website &
nieuwsbrief.

Systeembeheerder, 2de man
Wekelijks, op dinsdagmiddag en donderdagmorgen zijn er vrijwilligers aan het werk op de
Veldmaat, ook kan er van uit huis gewerkt worden.. Het werken met computers is onmisbaar. Het
Historisch Genootschap zoekt een vrijwilliger die de systeembeheerder gaat helpen met het
beheren en onderhouden van het kleine netwerk De werkzaamheden bestaan uit o.a. updates
installeren en back-ups maken.

Coördinator werkgroep Bibliotheek en Archief
In de bibliotheek van het Historisch Genootschap worden boeken, tijdschriften en krantenknipsels
bewaard, die betrekking hebben op de geschiedenis van Lochem in ruime zin.
In het archief van het Historisch Genootschap worden documenten bewaard die betrekking
hebben op de geschiedenis van Lochem.
Taak van de coördinator van de bibliotheek en het archief
Zijn taak is het er voor te zorgen, dat
1. keuze maken betreffende de aan te schaffen en/of uit schenking verkregen boeken, tijdschriften en documenten.
2. er in de bibliotheek een zo volledig mogelijk scala aan boeken en tijdschriften m.b.t. de geschiedenis van Lochem wordt verzameld.
3. het verzamelde materiaal d.m.v. een digitaal zoeksysteem goed terug te vinden is, zodat het
bij navraag gemakkelijk gevonden kan worden.
4. jaargangen van bewaarde tijdschriften digitaal doorzoekbaar zijn.

5. leden ten dienste staan, als zij boeken uit de bibliotheek willen lenen.
6. leden en bezoekers ten dienste staan, wanneer zij om advies vragen, waar zij moeten gaan
zoeken, als ze zich met een bepaald geschiedkundig onderwerp willen gaan bezig houden.
En hen indien nodig en mogelijk kunnen doorverwijzen naar een bron (archief of website),
waar ze mogelijk wel verder geholpen kunnen worden.
7. overleg met de andere vrijwilligers van de werkgroep en zorgen dat de andere vrijwilligers
van de groep goed aangestuurd worden.
8. de binnengekomen documenten in archiveren en in een goed doorzoekbaar digitaal systeem onderbrengen, zodat ze gemakkelijk weer gevonden kunnen worden.
9.
Budget bewaking, dat tot beschikking van de werkgroep staat en elk jaar een overzicht maken van de uitgegeven en ontvangen gelden.

Vrijwilliger Kruidentuin De Bleike
Rondom het Bleekhuisje gelegen aan de Westerbleek onderhoudt een enthousiaste werkgroep de
rond het huisje gelegen kruidentuin. De werkgroep zoekt versterking voor het onderhoud van de
tuin bestaande uit de kruidenbedden onderhouden, grasmaaien en dergelijke. Er wordt eenmaal
per week gewerkt vanaf eind maart tot eind oktober. De ene week op woensdagmiddag en de andere week op donderdagochtend. Maar er zal in het nieuwe seizoen ook ’s avonds of op zaterdag
gewerkt gaan worden.

Vrijwilliger Oude Begraafplaats
De Oude Begraafplaats gelegen aan de Zutphenseweg wordt door een groep enthousiaste
vrijwilligers van het HG onderhouden. De plek is mooi en uniek. Er is van alles te doen zoals
tuinieren, schilderen, onderhoud aan de graven en allerlei andere voorkomende werkzaamheden.
Er wordt op elke maandagmiddag gewerkt van eind maart tot eind oktober. Versterking van de
groep is meer dan welkom!

Algemeen

Ziet u geen vacature die u wat lijkt, maar u wilt toch vrijwilliger worden, dat
is geen probleem. Er zijn nog meerdere plekken waar we versterking
kunnen gebruiken en samen vinden we de goede plek in onze organisatie.
Interesse? Neem dan contact op met Paul Roodbol:
Mail aan info@hglochem.nl of secretaris@hglochem.nl
Bellen kan ook 06 53251407.
Zie ook de website van het HG: www.hglochem.nl

