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1. terugblik op het afgelopen seizoen
Er is het afgelopen jaar weer met plezier gespeeld voor een geïnteresseerd publiek. Het spel
in de Mannenzaal kreeg meer bezoekers dan vorig jaar (1540) en de waardering van de
bezoekers was groot.
Het BWH trok ongeveer 1000 bezoekers. De reacties van het publiek waren ook hier zeer
positief.

Evaluatie seizoen 2016 spelersgroepen.
De coördinatoren van het Burger Weeshuis, Carla Nonkes en Hannie Schilperoord hebben
met hun groep gesproken. Hier is een verslagje van beschikbaar.
Hoofdconclusies waren:
Er is met plezier gespeeld.
De regels die zijn opgesteld zijn in de basis goed
De werving van spelers graag eerder en intensiever inzetten.
De website kort en krachtig houden.
Nieuwe spelers: informatie was goed en duidelijk. De workshops zijn als goed ervaren, soms
weinig opkomst.
De Mannenzaal had ook een bijeenkomst met alle spelers plus de coördinator Annelies
Roozen en trainer Antoine van Roemburg. Er is een verslag beschikbaar. Bij deze evaluatie
is tevens naar de toekomst gekeken.
Hoofdconclusies waren:
Het spelen ging op een prettige wijze. Om dit in stand te houden is afgesproken: elkaar
feedback te geven en open te staan voor aanwijzingen tijdens het spel.
Er is behoefte aan regels over aanwezigheidsfrequentie spelers. Jaarplanning opstellen.
Overwogen kan worden of er alleen in de middag gespeeld gaat worden (zelfde tijden als
BWH)
In het volgende seizoen worden nieuwe onderwerpen in het spel gebracht
Noodzaak werven nieuwe spelers om overbelasting van sommige rollen te voorkomen.
Evaluatie in het vervolg gelijk bij sluiting seizoen houden.

Ontwikkelde activiteiten in 2016.
Er is een PR commissie in het leven geroepen. Deelnemers zijn Joyce de la Croix, Barend
Gerritsen, Roswitha Viney, Hannie Schilperoord, Annelies Roozen. DE PR-commissei ziet er
op toe dat communicatie rond werving en promotie meer gestructureerd verlopen.
Er zijn ontwerpen gemaakt voor verschillende “bord”spelen die ter verkoop zullen worden
aangeboden in het Burgerweeshuis en de Mannenzaal.
De Weverssingel is aangepast en er is een nieuwe vloer gelegd.
Een nieuwe galerie heeft als huurder het pand in gebruik genomen in de maanden buiten
het speelseizoen.
De VVV/Gilde/Hans van Rossum hebben ons benaderd voor een spel in de Toren.

De coördinatoren en spelers van het Burger Weeshuis hebben hier onmiddellijk op
ingespeeld. De pilot is een succes geworden en heeft tevens geleid tot veel positieve
publiciteit voor Levende Historie. Het spel wordt voortgezet in 2017.
Er is ingespeeld op het verzoek van de VVV om deel te nemen aan Mirakels Amersfoort
rondom de kerstperiode. Ondanks de kou een succes. Ook hiervoor lof in de media.
De kascontrolecommissie is bij elkaar geweest en heeft de kas 2015 beoordeeld en in orde
bevonden.

Bestuur
Het jaar begon met een bestuurswissel. De voorzitter Dianna Beaufort heeft haar functie
neergelegd om zich meer te kunnen richten op haar werkzaamheden als kunstenaar en haar
eigen vertaalbureau.
In april zijn wij erin geslaagd om Joyce de la Croix te kunnen begroeten als nieuwe
voorzitter.
Joyce is betrokken bij Amersfoort-in-C en heeft veel affiniteit met historie.
Tegelijkertijd is het Bestuur uitgebreid met een vertegenwoordiger van het Burger Weeshuis,
Roswitha Viney, zij is als “gast” bestuurslid aangeschoven.
Andere leden van het Bestuur zijn Hein Bekking, Ed van der Veer (penningmeester) en
Hennie Baars (secretaris).
Er zijn ook 2 vergaderingen gehouden met Bestuur en Coördinatoren.
Werkzaamheden Bestuur
Binnen het bestuur zijn we bezig geweest om taken en verantwoordelijkheden duidelijk te
krijgen en de balans tussen de taken van de bestuursleden te vinden. We komen uit een
situatie waarin één betaalde ondernemer de uitvoering deed. Dit is kwetsbaar en er moet
voorkomen worden dat deze situatie weer gaat ontstaan.
Gebleken is dat met name het gewoon soepel laten verlopen en inspringen waar nodig veel
energie vraagt. Hier ontstaat kennelijk toch verwarring en frictie.
Ons doel om met de twee “doelgroepen” als één organisatie te opereren vraagt nog veel
aandacht in het jaar 2017.
Een duidelijke aanzet is dat er op 3 februari a.s. een startbijeenkomst is van het seizoen met
alle spelers van de Stichting.
Het jaar stond in het teken van bezuinigen op de uitgaven. Actief zoeken en vinden van
aanvullende fondsen en sponsoren.

2. Financiële stand van zaken en toekomstig beleid
Levende Historie ontvangt sinds 2016 geen subsidie meer van de gemeente Amersfoort. Dit
betekent een fikse aderlating voor de stichting. Het afgelopen jaar is spaarzaam omgegaan
met de beschikbare middelen en we sluiten het jaar 2016 af met zwarte cijfers (zie bijlage 1).
Wel is het zo dat we met het huidige inkomsten- en uitgavenpatroon nog maar twee jaar

voort kunnen. Levende Historie zal daarom de koers moeten aanpassen. Het bestuur heeft
besloten om hier twee sporen in te volgen.
Ten eerste gaan we inzetten op het verhogen van de inkomsten door:
1. Inzetten op verhogen aantal bezoekers (zie hoofdstuk marketing)
2. Verhogen van de inkomsten uit verkoop producten (o.a. de nieuwe bordspellen)
3. Verhogen van inkomsten uit sponsoring en subsidies (zie hoofdstuk sponsor- en
fondsenwerving).
Ten tweede zal daar waar mogelijk worden bezuinigd op de uitgaven. Dit betekent concreet
dat we promotieflyers niet meer met grote aantallen per post gaan versturen en dat we
genoodzaakt zijn voorlopig te bezuinigen op de post spelregie en de vrijwilligersvergoeding.
Tevens wordt onderzocht of er een goedkopere manier van opslag van onze materialen
mogelijk is. Op dit moment wordt een pand aan de Weverssingel gehuurd dat dienst doet als
omkleedruimte voor de spelers van het Burgerweeshuis en als opslag van materialen.
Naast de wijzigingen in de financiële koers zet het bestuur sterk in op het verbeteren van de
onderlinge samenwerking en interne communicatie (zie hoofdstuk samenwerking en interne
communicatie).

3. Sponsor- en Fondsenwerving
Voor het voortbestaan van de stichting is het van belang dat er stevig wordt ingezet op
sponsor- en fondsenwerving. Twee bestuursleden (Hein Bekking en Ed van der Veer) zullen
zich hier actief mee bezig houden.
Voor de fondsenwerving zullen projectplannen moeten worden geschreven door het bestuur.
Zie ook bijlage 2.

4. Marketing en Communicatie
In 2017 zal de marketing en externe communicatie van de Levende Historie zich vooral
richten op:
1. Vergroten van de naamsbekendheid van Levende Historie onder toeristen uit binnen- en
buitenland en onder de inwoners van Amersfoort.
2. Werving van nieuwe spelers
Daarnaast zal er in 2017 extra aandacht zijn voor de interne communicatie (zie hoofdstuk
samenwerking en communicatie)
Vergroten naamsbekendheid
Het vergroten van de naamsbekendheid van Levende Historie moet bijdragen aan het
vergroten van het aantal bezoekers op de diverse locaties. Dit vraagt om een structurele
aanpak, die niet alleen het speelseizoen, maar ook de periode daarbuiten omvat. Om dit te
bereiken zal aan de PR-commissie gevraagd worden om jaarlijks een
Communicatiekalender met PR-momenten op te stellen waarop publiciteit kan worden
gezocht. Bij PR-momenten kun je denken aan zaken als start van het seizoen, de start van
een nieuw project (bv torenspel) of een samenwerking met andere organisaties, maar ook
aan zachter nieuws zoals een interview met (één van de) spelers. De persberichten worden
geschreven door verschillende leden van de PR-commissie. De verzending van de
persberichten verloopt via de voorzitter van de PR-commissie.
Facebook gaat een grotere rol spelen in de communicatie van de Levende Historie. Er zijn
meerdere personen redacteur gemaakt van de facebookpagina zodat vaker berichten

worden gepost. Ook voor facebook zullen we de PR-commissie vragen om een
jaarkalender op te stellen waarbij aangehaakt kan worden op de seizoenen, feestdagen etc.
Ook kunnen we evt. via facebook de spelers een voor een voostellen. Daarnaast zal een
klein budget worden vrijgemaakt om een facebookcampagne te voeren rond de werving van
nieuwe spelers.
Printmedia blijven onderdeel uitmaken van de middelenmix van de Levende Historie.
Wanneer nodig zal de folder worden geactualiseerd en bijgedrukt. Verspreiding via de post
is een grote kostenpost gebleken en komt grotendeels te vervallen. Verspreiding van flyers
en posters zal zon veel mogelijk via vrijwilligers plaatsvinden. Daarnaast meer digitaal
verspreiden via mail en social media.
De website van de Levende Historie zal in 2017 worden vernieuwd en nog
publieksvriendelijker worden ingericht. De website dient als digitaal uithangbord en
marketinginstrument dat bezoekers met aantrekkelijke sfeerbeelden moet verleiden om een
bezoek te brengen aan ons spel. Het wordt dus nadrukkelijk geen archief van historische
informatie. Aan de PR-commissie zal aanvullend worden gevraagd om te inventariseren op
welke sites en platforms Levende Historie vermeld moet worden voor een betere
vindbaarheid. Er moet tevens aandacht zijn voor SEO voor een optimale vindbaarheid van
de site.
Zichtbaarheid in de stad. Aan de PR-commissie zal worden gevraagd te inventariseren
welke events er in Amersfoort zijn waarbij het zinvol is om als Levende Historie acte de
présence te geven. Te denken valt aan een vertegenwoordiging tijdens het halfjaarlijkse
Amersfoort Aangenaam voor nieuwe inwoners en Uitweekend Amersfoort.
Werving van nieuwe spelers
De werving van nieuwe spelers heeft onze grote aandacht. Aan de PR-commissie wordt
gevraagd om hiervoor een plan te maken. Het organiseren van een in het oog springende,
wervende activiteit zoals een flash-mob, zal worden onderzocht. Zoals eerder genoemd zal
een campagne via facebook onderdeel uitmaken van de wervingsactiviteiten. De werving
moet starten in januari 2017.
Aan erfgoedinstellingen en historische organisaties zoals de OVF zal worden gevraagd om
een oproep te plaatsen in hun nieuwsbrieven.

5. Kernactiviteiten versterken
a. Spel in de Mannenzaal
De directeur van de stichting Mannenzaal heeft het plan om de kapel en Mannenzaal een
museale functie te geven en doet dit
1) op vraag van andere toeristische organisaties;
2) om naamsbekendheid te vergroten;
3) de mogelijkheden van kapel en zaal beter te benutten.
Voor Levende Historie is dit een mogelijkheid om de activiteiten in en om de Mannenzaal te
vergroten en te verdiepen.
Uit de bezoekersaantallen blijkt dat de ochtenden slecht tot matig zijn bezocht.
Dat heeft ertoe geleid een aantal variabelen voor te leggen die de bezoeker de mogelijkheid
biedt om in de speelperiode gedurende de aanwezigheid van vrijwilligers van Levende
Historie de kapel en zaal te bezoeken.
De deur zal gedurende de middagpauze open blijven.
De openingsperiode, de speelperiode en speeltijden worden aangepast.
Het bestuur is voornemens meer aandacht te besteden aan merchandising.

b. Spel in het Burgerweeshuis
Om de bezoekers van het weeshuis wat langer en aangenaam bezig te kunnen houden en
hen iets mee te kunnen geven wat ze nog lange tijd aan het weeshuis zal herinneren, zijn er
allerlei materialen ontwikkeld.
Op zolder bevindt zich wat spelmateriaal waar volwassenen en kinderen zich – ev. samen
met de weeskinderen als de binnenmoeder een oogje dichtknijpt - mee bezig kunnen
houden, o.a. een bikkelspel, een kegelspel en kleien knikkers.
Ook kan het bezoek uitproberen hoe verschillende handwerken gedaan worden. Zo mogen
ze de weefkam proberen, een spintol draaien of wat ringen aan een maliënkolder breien.
Daarnaast zijn er van alle handwerken die daar verricht worden producten te koop, zoals
geweven en gekantkloste bladwijzers, gebreide en geweven tasjes en kleine attenties in de
vorm van wolbloemen en geluksbloemetjes.
Naast deze bestaande zaken zijn er twee gezelschapsspellen ontwikkeld. De verkoop ervan
zal starten in het speelseizoen van 2017. Om het spel aan de man te brengen, zal er een
tafel neergezet worden waar het bezoek de spellen kan uitproberen.
Er is een ganzenbordspel ontwikkeld, zowel voor de Mannenzaal als voor het
Burgerweeshuis dat dubbelzijdig gedrukt en verkocht zal worden op beide locaties. De
spelers leren met de weeshuis versie allerlei gewoonten, uitspraken en werkmethodes uit
het weeshuis van 1600 kennen.
Daarnaast is een dubbel bordspel ontwikkeld, bestaande uit houten tegels. Ook hier leren de
spelers, naast tactisch spelen, wat wetenswaardigheden van Amersfoort en het
Burgerweeshuis kennen.

6. Educatie
De Levende Historie vat het begrip educatie breed op. Zowel volwassenen als kinderen
kunnen iets opsteken van ons spel en dit kan zowel in groeps- of schoolverband als op
individuele basis. Uitgangspunt van onze ambitie is dat het leren leuk moet zijn. Immers veel
mensen brengen hun bezoek aan de Levende Historie in hun vrije tijd en zijn dan niet uit op
zware kost.
In 2017 richten wij ons op twee zaken:
1. Herstel van ontvangst van schoolgroepen PO
2. Ontwikkelen van aanbod voor kinderen bij bezoek door gezinnen
Ontvangst schoolgroepen
Levende Historie wil in 2017 weer scholen gaan benaderen voor een bezoek aan De
Mannenzaal of het Burgerweeshuis. Het streven is om in 2017 weer groepen 7 en 8 van het
Primair onderwijs te ontvangen. Om dit effectief aan te pakken is er een vrijwilliger educatie
nodig die dit gaat coördineren. Deze educatiemedewerker maakt een educatief aanbod en
jaarplanning in overleg de coördinatoren MZ en BWH en gaat vervolgens de scholen actief
benaderen.
Voor het educatieprogramma van de Mannenzaal is contact gelegd met de
educatiemedewerker van Museum Flehite. Afgesproken is om te bezien of Flehite en De
Mannenzaal een gezamenlijk programma kunnen ontwikkelen waarbij een klas een bezoek
aan het museum combineert met een bezoek aan de Mannenzaal.

·
·
·
·
·

Specifiek aanbod voor kinderen
Voor kinderen die in gezinsverband een bezoek brengen aan de Mannenzaal wordt begin
2017 een ‘speurspel’ ontwikkeld. Dit boekje nodigt kinderen via een quiz uit om in gesprek
te gaan met de spelers. Ook worden er op een laagdrempelige manier weetjes over de
Mannenzaal en de geschiedenis van Amersfoort gepresenteerd. Dit alles gelardeerd met
fraaie schilderingen en grappige tekeningetjes.
Voor kinderen die in gezinsverband een bezoek brengen aan het Burgerweeshuis zijn er nu
al op de zolder een aantal spelletjes en “handwerken” die zij kunnen doen:
Schrijven met een veer
Schrijven op een wastablet
Bikkelen
Weven
Punniken
Ze krijgen over bovenstaande activiteiten uitleg, maar kunnen ook uitleg krijgen over
maliën breien, been bewerken, spinnen. We gaan nog bekijken of ook tijdens de
zomermaanden de kinderen een armbandje of sleutelhanger kunnen maken van vilt (zie
ook voor het onderwijs)
Elke speler spreekt juist de kinderen veel aan en probeert hen mee te nemen naar 1600
door vragen te stellen over hun dagindeling, kleding, gewoontes en eten. Zo kan de
binnenmoeder vragen naar hun eten en hoe laat ze op waren, de chirurgijn over hun
gezondheid/luizen, de schoolmeester of ze al naar school gaan, de meisjes aan de
handwerktafel of de kinderen ook mogen spelen op zondag.
Uitwerking onderwijsaanbod BurgerWeeshuis:
- les 1: Inhoud: leven in 1600 en in het Weeshuis in het bijzonder: wat gebeurde er tussen
1550 en 1600? Via een Powerpoint en tijdlijn krijgen de leerlingen meer informatie over de
tijd waar ze in les 2 “naar toe gaan”.
- les 2: bezoek aan het Burgerweeshuis: in een circuitvorm gaan de leerlingen in groepjes
door het weeshuis en gaan daar bij verschillende bewoners iets doen/maken/vragen stellen.
Na dit bezoek kunnen de kinderen niet alleen nog meer vertellen over het leven van een
weeskind uit 1600, maar heeft ook een handwerkje, een spel gedaan en een foto in kleding
uit 1600 gemaakt.
Onderdelen circuit:
- moeder Eva: vertelt over het leven van de wezen in het Weeshuis
- de chirurgijn Katrien: gezondheidszorg in 1600
- op de werkzolder: 1. onderwijs in en om het Weeshuis; handvaardigheid, je leert een vak;
2.terug in de tijd door kleding aan te trekken uit die tijd en een foto te maken.
- buiten: straatbeeld: de schout en zijn rakkers, de raddraaiers, of je wel of niet mag spelen
als kind (stelten mogen niet meer, etc.)
De kinderen mogen het armbandje dat ze van wol gemaakt hebben meenemen. De foto’s
worden naar de school verstuurd.
- les 3: verwerking. Dit kan op verschillende manieren. Er worden allerlei ideeën aan de
hand gedaan. Het is aan de leerkracht om te bepalen hoe hij/zij dit wil gaan doen.
Bovenstaande aanbod voor het onderwijs is al regelmatig uitgeprobeerd en door zowel
leerlingen als leerkrachten als zeer prettig en leerzaam ervaren.

7. Nieuwe projecten
Torenspel
Eind 2016 is gestart met het experiment ‘Torenspel’ in samenwerking met de VVV. Na een
paar keer proefdraaien bleken alle betrokkenen (Levende Historie, VVV, Gilde) tevreden en
is besloten om het spe in 2017 voort te zetten. Vanaf 14 januari wordt er onder de titel
‘Stampij in de toren’ 2 keer per maand op zaterdag gespeeld. Voor de promotie wordt een
flyer gemaakt die in Amersfoort zal worden verspreid en ook zal een week voor 14 aanvang
een persbericht worden verstuurd. N.B. Dit persbericht heeft veel publiciteit opgeleverd in
AD/AC (2 keer), Amersfoort NU (voorpagina) en De Stad Amersfoort.
Jubeljaar Xaveriuskerk
In 2017 viert de Franciscus Xaveriuskerk op het Zand haar 200-jarig bestaan.
Aan Levende Historie is gevraagd om op een nader te bepalen moment een aantal spelers
een bijdrage zouden kunnen leveren aan de historische omgeving.
Tevens blijkt dat de verantwoordelijke bedenkers, de kerk op twee dagen in de week willen
openstellen. In de kerk is genoeg te zien.
Het bestuur meent dat er een mogelijkheid ligt om invulling te geven aan de idee om over en
in de kerk, puttend uit haar rijke verleden, verhalen te vertellen. Zoals dat elders in
Nederland gebruikelijk is.
Naast de mogelijk museale functie van de Mannenzaal, biedt de kerk aan verhalenvertellers
een prachtige mogelijkheid het spel in de Mannenzaal te koppelen aan een flink deel van de
geschiedenis van de kerk.
Spelers van Levende Historie zijn van harte uitgenodigd om als eerste hun belangstelling
kenbaar te maken.
In de loop van februari zal in overleg met de organisatie van de viering van het jubeljaar
concrete plannen worden gemaakt.
De te vertellen verhalen zullen deels uit het boek dat over de geschiedenis van de kerk
geschreven wordt.

8. Samenwerking en communicatie
Het bestuur wil dit jaar stevig inzetten op het verbeteren van de onderlinge samenwerking en
de interne communicatie.
Om de interne communicatie tussen de spelersgroepen en het bestuur te verbeteren is
besloten dat het bestuur 1 keer per kwartaal vergadert met de coördinatoren. De
coördinatoren koppelen relevante zaken vervolgens terug aan de spelers.
Ook zal na elke bestuursvergadering door de voorzitter een interne nieuwsbrief met een
samenvatting van de besluiten worden verstuurd naar de coördinatoren.
Om elkaar beter te leren kennen zullen de start en de afsluiting van het seizoen in
gezamenlijkheid plaatsvinden. Ook vraagt het bestuur aan de coördinatoren om een
bescheiden winterprogramma te ontwikkelen waardoor de spelers elkaar ook buiten de
speelmaanden nog af en toe treffen.
Om de onderlinge samenwerking te verbeteren zal het bestuur de verschillen in vergoeding
voor de twee spelersgroepen, die in de loop der jaren is ontstaan gelijk trekken.
Bij de werving van nieuwe vrijwilligers voor Levende Historie werven we niet meer expliciet
voor een groep, maar voor Levende Historie als geheel.

Bijlage 2
Fonds(en)werving
Een voor vele organisaties een lastig punt.
Teveel organisaties, te weinig fondsen, te weinig geld. Allemaal vissen in dezelfde vijver is
lastig.
Het is ondoenlijk alle mogelijkheden te noemen.
Vorig jaar hebben bestuursleden van LH een korte inleidende cursus fondswerving gevolgd
Daar werd het volgende duidelijk:
1) Fondsen geven vrijwel nooit structurele (financiële) ondersteuning.
Wel incidenteel bijvoorbeeld als opstart van een nieuw plan, activiteit etc.
2) Fondsen vragen altijd een eigen bijdrage dan wel meerdere fondsen om risico’s te
verdelen. Beschouw het tevens als een inspanningsverplichting vooraf.
3) Voor een aanvraag is een concreet (project)plan nodig.
Op basis van de reacties van spelers, kiest het bestuur een aantal speerpunten uit, die
mede door sponsoren gefinancierd kunnen worden.
Dat kan geld zijn, maar ook diensten, producten, vergroten naamsbekendheid.
De huidige sponsoren, zijn niet automatisch altijd sponsor. Sommige zullen per jaar een
bijdrage willen/kunnen leveren, anderen uitsluitend als subsidieverstrekker onder strikte
voorwaarden.
Op grond van deze uitgangspunten ontwikkelt het bestuur projectplan(nen) met
een kostenberekening. De penningmeester schrijft namens het bestuur mogelijke fondsen
aan.
Lokale fondsen (RABO) hebben de voorkeur, uitgaande van het specifieke domein waarop
het fonds zich richt.
In de begroting 2017 is voor de uitbreiding van mogelijkheden om verhalenvertellers in te
zetten voor de Franciscus Xaveriuskerk een bedrag opgenomen voor initiële kosten.
Te denken valt aan aanvullende kleding en accessoires, het (laten) schrijven van teksten,
etc.

