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Onze visie
Kritische reflectie van jonge historici is essentieel voor de maatschappij

Onze missie
Wij stimuleren jonge historici om hun kennis en vaardigheden in te zetten in de
maatschappij

Strategie
In 2021 is de Stichting Jonge Historici zich voorbereid op de aanpassingen die nodig zijn in
verband met coronamaatregelen en de afwezigheid van fysieke mogelijkheden. Toch wil Jonge
Historici ook dit jaar historische kennis verbinden aan actuele thema’s en inspelen op situaties die er
spelen.
Het plan is om dit jaar toch interactie met onze samenwerkingspartners, de studieverenigingen,
onze auteurs, onze recensenten, onze redactieleden, onze projectmedewerkers en overige
vrijwilligers in stand te houden. We willen allereerst dit jaar inzetten op online evenementen. We
willen de stichting versterken door er te zijn voor jonge historici, onze partners en verdere achterban
en daarnaast op zoveel mogelijk vlakken een professionaliseringsslag doorvoeren. Hiervoor willen wij
officiële plannen en documenten op gaan stellen en laten goedkeuren door de Raad van Toezicht:
zoals voor acquisitiegelden en overdrachtsdocumenten.
Wij vinden het belangrijk om inzichten te krijgen in de behoeftes van jonge historici en hierop in
te spelen door de discussie en interactie in leven houden.
Op het gebied van interne organisatie, zullen wij dit jaar bewust zijn met de (online)
teambuilding van de vrijwilligers van de stichting, zoals voor het Dagelijks Bestuur, de redactie en het
projectteam. regelmatig reflecteren op onszelf als individuen en als stichting speelt hierbij een
belangrijke rol.

Kortom, in 2021 is het van belang voor Jonge Historici dit jaar niet stil te gaan staan maar in te
zetten op online evenementen. Onze doelstellingen zijn geformuleerd met oog op de strategie die
we voor 2021 hebben en om op lange termijn bij te dragen aan de visie en missie van de stichting.
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DOELSTELLINGEN
2021

1 KEEW

MAANDAG

Rundvlees en paddenstoelen ragout met papperdelle

DINSDAG

Varkenskoteletten met hoisin-marinade en witte rijst

WOENSDAG

Pierogies met worst, kool en peer

DONDERDAG

Tonijn, venkel en bonensalade

VRIJDAG

Groene pasta, salade, knoflookbrood

ZATERDAG
ZONDAG

Gerookte zwarte bonensoep
Gestoomde mosselen met bouillon van tomaat en chorizo

2 KEEW
3 KEEW

MAANDAG

Langzaam gegaarde kleine gehaktbroodjes en polenta

DINSDAG

Gyros van gegrilde lendesteak

WOENSDAG

Spaghetti van pompoen met worstje en salie

DONDERDAG

Rundvlees tajine met flespompoen

VRIJDAG

Thaise noedelsoep met garnalen en pompoen

ZATERDAG

Schelpen gevuld met broccoli en kaas

ZONDAG

Geroosterde garnalen met pittige gremolata

MAANDAG

Kip met sinaasappel, tomaat en couscous

DINSDAG

Geroosterde aardappelpartjes met ingelegde citroen

WOENSDAG

Ovenrisotto met pesto van boerenkool

DONDERDAG

Risotto met maïs en ham

VRIJDAG

Ramen met bouillon van gerookte kalkoen

ZATERDAG

Steak-taco's met salsa van koriander en radijs

ZONDAG

Gegrilde kip met mosterdbladeren

4 KEEW
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NAWOORD
Een spannend jaar staat voor de deur, met veel onzekerheid en instabiliteit vanwege de
corona-crisis. Zoals u heeft kunnen lezen in dit beleidsplan, is Stichting Jonge Historici niet van
plan om bij de pakken neer te zitten, maar met een actieve en assertieve houding moedig
voorwaarts te gaan. De evenementen zullen zo goed als het mogelijk is (online) doorgaan. De
Jonge Historicus van het Jaar 2020, Hugo Schalkwijk, zal zijn plan om historici en zorgmedewerkers te verbinden dit jaar succesvol verwezenlijken en in oktober zal de verkiezing
voor JHvhJ 2021 plaatsvinden. We zullen meer publicaties plaatsen op de website, een
projectteam opzetten, evenementen organiseren met studieverenigingen en kijken hoe wij op
de juiste manier een brug kunnen vormen tussen jonge historici en professionals. De
vorderingen zijn te volgen via onze kanalen, dus houd die vooral in de gaten!

Met hartelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur,

Sheline, Jilt, Ivo, Luuk, Myrthe en Joni

januari 2021

