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VOORWOORD

Voor u ligt het beleidsplan van de stichting
Jonge Historici voor het jaar 2022. Dit
beleidsplan is tot stand gekomen door een
kritische blik op het jaar 2021 te werpen en
met enthousiasme en energie naar het jaar
2022 vooruit te blikken. In 2021 zijn meerdere
bestuursleden vertrokken of van functie
gewisseld, maar vanaf begin 2022 staat een
sterk team klaar voor het gehele jaar.
Daarnaast is de helft van de Raad van
Toezicht veranderd, inclusief de voorzitter.
Deze veranderingen geven de stichting
nieuwe energie en motivatie om te werken
aan haar missie, visie en doelstellingen. Het
coronavirus blijkt ook voor Jonge Historici
een uitdaging te zijn, dus flexibiliteit is dit
jaar wederom vereist. Het belangrijkste is dat
de missie en visie van de stichting worden
uitgevoerd, in welke vorm dan ook. Hiervoor
zijn er dit jaar zes concrete doelstellingen
opgesteld. Daarnaast hebben we voor het
eerst een jaarplanning opgesteld, wat ons
een handvat biedt gedurende het jaar.
Hiervoor wilt het bestuur graag Raad van
Toezicht-lid Rutger Stoel bedanken, die het
bestuur heeft geholpen met het opstellen
van de doelen en de planning.
Aan de hand van dit beleidsplan gaat het
bestuur aan de slag in 2022. Dit doen we met
goede moed, ambities en enthousiasme.

IVO KOSTONS
VOORZITTER
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ORGANISATIE 1 .
Stichting Jonge Historici
 
KVK: 52748359
RSIN: 850580341

Contact:
info@jongehistorici.nl

Website:
www.jongehistorici.nl 
 www.jhsg.nl

Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin
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Visie: kritische reflectie van Jonge Historici is essentieel voor de
maatschappij 
Missie: wij stimuleren jonge historici om hun kennis en vaardigheden in
te zetten in de maatschappij

 Wij bieden jonge historici een podium… 

✔   … door scripties en papers te publiceren die anders in de la zouden
belanden;

✔   … door evenementen te organiseren waar jonge historici hun
talenten tentoon kunnen stellen;

✔  … door een platform te bieden voor discussie.

1.3 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 
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In 2022 moet de stichting zich weer gaan
voorbereiden op een combinatie van online en
fysieke activiteiten. Dit zal flexibiliteit en
creativiteit eisen gedurende het hele jaar, want
het is essentieel dat de activiteiten blijven
doorgaan en Jonge Historici zichtbaar blijft

Daarnaast willen we voortborduren op de
professionalisering die in 2021 is ingezet. Zo
willen we de interne werking van de stichting
verbeteren door een nieuw mailsysteem te
gaan gebruiken, een grotere en hechtere
redactie op te zetten, een uitbreiding van het
evenemententeam te realiseren en de
samenwerking in het bestuur te verbeteren. 

Daarnaast hopen we, door in kaart te brengen
wat de verlangens zijn van onze huidige (en
toekomstige) achterban en door het
ontwikkelen van meer structurele contacten,
de fundering van de stichting te verbeteren.
Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen
dat de structurele activiteiten van de stichting
door moeten blijven gaan op een professioneel
niveau. 

Om dit allemaal te kunnen bereiken, zal er door
het Dagelijks Bestuur, met de voorzitter voorop,
vaak worden gekeken naar de voortgang van
de plannen. Dit zal worden teruggekoppeld
naar de Raad van Toezicht die haar advies
hierover uitbrengt. Om deze doelen te
concretiseren en ervoor te zorgen dat ze op tijd
worden gehaald, is er een jaarplanning
gemaakt. Ten slotte, aan de hand van de
jaarplanning en onze ambities, zijn er zes
concrete doelstellingen geformuleerd voor
2022.
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2. JAARPLANNING 



2.1 TOELICHTING JAARPLANNING 
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Kwartaal 1: januari-maart
Project “Lang, Lang, Geleden”:  Tijmen Dokter is de Jonge Historicus van het Jaar 2021. Hij
gaat een project ontwikkelen om jonge historici meer vaardigheden bij te brengen op het
gebied van storytelling. Verantwoordelijkheid vanuit Jonge Historici ligt bij het bestuurslid
Projecten. In januari 2022 moet er een plan van aanpak liggen voor het project en moet er
gestart worden met de voorbereidingen.

Nieuw mailsysteem: Jonge Historici wil van Gmail naar Office 365. Hiervoor is al een gratis
Business account verkregen. De mails en de bestanden op de drive worden overgezet en
de domeinnamen worden eveneeens gekoppeld aan het nieuwe account. De voorzitter en
de secretaris zijn hiervoor verantwoordelijk, net als  voor de uiteindelijke indeling van het
Office account. Er zullen meerdere e-mailadressen komen zodat niet alle bestuursleden
meer op één e-mailadres hoeven te werken. 

Start fondsen werven: Voor het project “Lang, Lang, Geleden”  moeten op tijd fondsen
worden geworven, want aanvragen kunnen zomaar maanden duren. Daarom moet het
bestuurslid Projecten in samenwerking met de Penningmeester per januari 2022
voortvarend aan de slag met deze aanvragen. Daarnaast gaat de Penningmeester op
verkenning of er fondsen en subsidies zijn die Jonge Historici structureel of in ieder geval
voor langere tijd kunnen ondersteunen.

Werven en klaarstomen grotere redactie: De nieuwe hoofdredacteur heeft aangegeven
dat er behoefte is aan uitbreiding van de redactie en gaat daarmee aan de slag. Naast de
uitbreiding zal er ook aandacht worden besteed aan een betere taakverdeling en banden
binnen de redactie. Uiterlijk eind maart moeten de nieuwe redacteurs zijn geworven en al
begonnen zijn met hun redactiewerk.

Werven en klaarstomen nieuwe vrijwilligers evenementen: Het evenemententeam dat de
bestuursleden Projecten en Evenementen ondersteunt, is altijd van grote waarde geweest
voor de stichting. Door de grote omvang van de evenementen en projecten wordt het
evenemententeam uitgebreid met meer vrijwilligers. Deze nieuwe vrijwilligers kunnen
bijdragen aan één of meerdere evenementen en projecten. De bestuursleden Projecten en
Evenementen zijn verantwoordelijk voor de werving en uitvoering hiervan. Uiterlijk eind
maart 2022 moeten de eerste vrijwilligers al aangetrokken zijn. 

Kwartaal 2: april- juni
Carrière evenementen met studieverenigingen + lezingen organiseren: Het bestuurslid
Externe Relaties en Evenementen zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie van
evenementen met externe partijen. Dit jaar willen we focussen op evenementen in
samenwerking met studieverenigingen  geschiedenis, in het bijzonder op het
carrièreperspectief voor geschiedenisstudenten. Daarnaast willen we lezingen organiseren
over een breed scala van onderwerpen.
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Deze twee soorten evenementen willen we van start laten gaan in april 2022 en verspreid
over het hele jaar laten plaatsvinden.

Jonge Historicus van het Jaar verkiezing: In 2022 wordt er weer een verkiezing voor Jonge
Historicus van het Jaar gehouden. In april moet het bestuurslid Projecten al aan de slag
met de eerste ronde van genomineerden en het werven van een jury. Daarnaast moet er
aandacht zijn voor de organisatie van de verkiezing zelf, die wederom plaatsvindt in
oktober. 

In kaart brengen wat de achterban wil: De stichting wiltt in 2022 een beter beeld creëren
wat haar achterban voor behoeftes heeft. Hiermee kunnen we de evenementen beter
afstellen op de interesses en verlangens die er zijn onder onze volgers. Dit willen we op
verschillende manieren doen, vooral via onze sociale media-kanalen en de nieuwsbrief.
Hiermee moet worden begonnen in april door het bestuurslid Communicatie.

Kwartaal 3 juli-september
Sprekersacademie: De sprekersacadamie is één van de grootste doelen voor 2022. Het
plan omvat een database met jonge historici in ons netwerk , zodat we hen kunnen
koppelen aan uiteenlopende verzoeken die binnenkomen bij de stichting. Het is van
belang dat de database gedetailleerd is en de expertise van de jonge historici en
contactgegevens bevat. Wanneer we een verzoek krijgen dat relatief veel vraagt van de
jonge historici in kwestie, willen we een honorarium vragen voor de werkzaamheden.
Hiervan willen wij 10% ontvangen als bemiddelingsbijdrage. De bestuursleden
Communicatie, Projecten en Extern gaan hieraan werken en rond de zomer moet er een
opzet klaar liggen voor de sprekersacademie. 

Meer structurele contacten: Om het netwerk van de stichting te vergroten en te versterken
willen we inzetten op meer structurele contacten met organisaties. Met als doel dat we
steeds beter weten voor wie we wat kunnen benaderen en dat onze zichtbaarheid verder
groeit. Deze doelstelling hoort bij de verantwoordelijkheid van de Voorzitter en het
bestuurslid Extern. 

Kwartaal 4: oktober-december

In 2022 werken we met een Dagelijks Bestuur met veel nieuwe bestuursleden en daarom
is het belangrijk om gedurende het jaar op zoek te gaan naar de beste taakverdeling. Aan
het einde van het jaar willen we duidelijk hebben wat volgens ons de beste taakverdeling
is en dit als leidraad meegeven aan volgende besturen. Dit is een taak voor alle
bestuursleden.



Doelstelling

Doelstelling 1: 

De verdeling in recensies tussen boeken en andere
vormen van recensies (podcast, films & series, games en
tentoonstellingen) gaat naar 60-40.
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Hoofdredacteur 

3. DOELSTELLINGEN 2022

Verantwoordelijk(en)

Doelstelling 2: 

Voor de evenementen van de stichting wordt het
evenemententeam uitgebreid met vrijwilligers die de
mogelijkheid hebben om bij één of meerdere
evenementen van de stichting hulp te bieden. 

Doelstelling 3: 

In 2022 heeft Jonge Historici een sprekersacademie
opgezet, die een database van jonge historici bevat,
waaruit zij kunnen worden benaderd voor hun
expertise. Hiermee willen we hen ook verder brengen
in hun carrière. 

Doelstelling 4: 

Door het hebben van een nieuwe functie Externe
Relaties, zal Jonge Historici in 2022 meer en
intensievere samenwerkingen hebben met allerlei
organisaties. Dit moet worden behaald via acquisitie,
rekening houdend met diversificatie en de contacten
duurzaam onderhouden.

Doelstelling 5: 

In 2022 heeft Jonge Historici minstens twee
evenementen georganiseerd die te maken hebben
met de carrièreperspectieven van jonge historici.

Doelstelling 6: 

Gedurende het jaar is er een nieuw mailsysteem in
gebruik genomen, wat zorgt voor meer efficiëntie en
een helder overzicht. 

Evenementen en Projecten

Projecten, Extern en
Communicatie & Sociale
Media

Externe Relaties 

Evenemeten en 
Externe Relaties 

Voorzitter en Secretaris 



4. REDACTIE
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De redactie is verantwoordelijk voor het aanleveren van een constante stroom aan
publicaties voor op de website. Enerzijds zijn dit recensies van onlangs verschenen boeken
of series. Anderzijds zijn dit bewerkingen van essays, papers en scripties van
geschiedenisstudenten die anders in een la zouden verdwijnen. Door werkstukken van
jonge historici te publiceren op haar website wil Stichting Jonge Historici een breder
publiek laten profiteren van mooie verhalen en goed onderzoek. Tot slot vormt de website
ook een podium voor jonge historici in de breedste zin. Zo publiceren we columns,
opiniestukken en podcasts over de arbeidsmarkt.

Op dit moment is een groot deel van de redactie vernieuwd, inclusief de hoofdredacteur.
Als het goed is zullen zij spoedig up and running zijn en weer als vanouds een continue
stroom aan publicaties aanleveren. Het bestaan van essays en papers naast de langere
scripties blijkt een goede vondst te zijn en was dit jaar een succes te noemen.

Vorig jaar bleek uit onze Google Analytics dat veel gebruikers onze website bereiken
omdat ze op zoek zijn naar recensies van recente historische films en series. Ook dit jaar
waren er relatief hoge cijfers voor bekende films of series als The Queen’s Gambit. De
grotere variatie in recensies lijkt daarom een succes te zijn en iets om vol te houden.

Afgelopen jaren is het doel geweest om steeds meer publicaties op de website te krijgen.
Voor 2022 wil Stichting Jonge Historici dat aantal van 80 à 90 publicaties per jaar gelijk
houden. Dit getal verder ophogen is niet realistisch, gezien de mankracht of de instroom
van stukken. Je komt dus grofweg uit op twee publicaties per week met korte
vakantieperiodes.

Het streven naar meer variatie in 2021 is goed bevallen, daarom wil Stichting Jonge
Historici dit nog verder uitbouwen in het nieuwe jaar. Voor scripties, essays en papers is het
lastig om variatie in onderwerpen af te dwingen omdat we afhankelijk zijn van de input
van studenten die ons weten te vinden. Wel kan een mooie afwisseling tussen lange
scripties en korte papers/essays bereikt worden door af en toe een scriptie om te laten
bouwen tot een korter stuk. Voor recensies is echter een goede variatie eenvoudiger af te
dwingen. Boeken blijven de hoofdmoot van onze recensie-ouput, maar de verhouding
boekrecensies en andersoortige recensies kan naar 60-40 gebracht worden. Daarmee
komt er nog meer ruimte voor series, films, games, tentoonstellingen of exposities. Dit met
het oog op de diversiteit van het aanbod, maar ook op mogelijk hogere bezoekersaantallen
door recensies van recente kaskrakers. 

4.1 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

4.1 PLAN VOOR 2022
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Daarnaast willen we frequenter met Google Analytics werken om in de gaten te houden
wat het goed doet, zodat we er meer lering uit kunnen trekken hoe onze content nog
meer bekeken kan worden. Alle uitingen krijgen een promotietekst of samenvatting die
naar het bestuurslid Communicatie gestuurd worden. De nieuwsbrief kent nu nog weinig
bekendheid onder redacteuren en recensenten, het is wenselijk als deze meer onder de
aandacht gebracht wordt bij hen. Tot slot wil Stichting Jonge Historici meer samenhang
creëren tussen de redacteuren. Door één groepsapp te creëren en mensen met elkaar te
laten sparren of samenwerken zal meer groepsgevoel ontstaan, kunnen mensen van elkaar
leren en kunnen ze ook makkelijker elkaars werk opvangen bij afwezigheid.



5. EVENMENTEN & PROJECTEN
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De bestuursleden Evenementen en Projecten organiseren samen met het
evenemententeam allerlei activiteiten. Deze activiteiten kunnen zich richten op
inhoudelijke historische vragen, de vraag hoe historici zich in kunnen zetten in de
samenleving, of de carrièreperspectieven van jonge historici. Jonge historici bezitten veel
mooie en relevante kennis en wij helpen hen die kennis op uiteenlopende, creatieve
manieren te delen. We willen een netwerkfunctie vervullen en historici een podium bieden
om zichzelf optimaal voor het voetlicht te brengen. 

Voor deze tak van het bestuur vormde de corona-pandemie een grote barrière.
Desondanks hebben de bestuursleden Evenementen en Projecten zich in 2021 succesvol
ingezet voor de stichting. Zo hebben zij twee arbeidsmarkt-webinars georganiseerd en vier
podcastafleveringen uitgebracht van Hugo Schalkwijk, de Jonge Historicus van het Jaar
2020, over Geschiedenis en Verpleegkundigen. Daarnaast organiseerden zij de Jonge
Historicus van het Jaar verkiezing, met een recordaantal genomineerden, drie talentvolle
finalekandidaten en een mooie - fysieke - verkiezing als resultaat. Op initiatief van het
evenemententeam is het Kennisdossier 15 augustus ontwikkeld.

De samenstelling van de portefeuille Evenementen en Projecten is gewijzigd en zal verder
wijzigen. De functie Projecten is toegevoegd en we zijn van plan het evenemententeam uit
te breiden met enthousiaste vrijwilligers die zich voor één specifiek project of evenement
aanmelden. Deze vrijwilligers zullen worden geworven op het moment dat een of allebei
van de bestuursleden Evenementen en Projecten ondersteuning nodig heeft. Deze
vrijwilligers zullen de mogelijkheid krijgen langer aan te blijven, mochten ze
geïnteresseerd zijn in het ondersteunen of organiseren van andere projecten of het
evenemententeam op een andere manier willen ondersteunen. 

Als team zullen we uiteenlopende nieuwe evenementen en projecten organiseren. Op dit
moment bestaat het evenemententeam uit twee leden, die zich voornamelijk
bezighouden met het hun eigen projecten. Om de bestuursleden Evenementen en
Projecten te ondersteunen willen we dit team daarom vanaf begin 2022 uitbreiden door
op zoek te gaan naar vrijwilligers die zich bij ons aansluiten - in principe voor de duur van
één project of evenement. Wanneer er vrijwilligers nodig zijn zal hiervoor een bericht
worden geplaatst op onze sociale media en in de nieuwsbrief, waarna geïnteresseerden
kunnen reageren door een korte motivatie en een CV op te sturen. De werving van de
eerste vrijwilliger zal in maart beginnen, en deze zal zich aansluiten ter ondersteuning van
de verkiezing Jonge Historicus van het Jaar. Op deze manier hopen wij op een vrijblijvende
manier enthousiaste vrijwilligers te kunnen werven, zonder dat de verantwoordelijkheden
van de bestuursleden Evenementen en Projecten te sterk toenemen. Zoals eerder
genoemd is het belangrijk dat het deze vrijwilligers vrij staat - mochten de bestuursleden
Evenementen en Projecten dit ook willen - langer aan te blijven. 

5.1 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

5.2 PLAN VOOR 2022
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De Jonge Historicus van het Jaar verkiezing 2022 organiseren, van de
nominatieprocedure tot de verkiezing. Vanuit 2021 hebben we geleerd dat we al in april
moeten beginnen met de nominaties en het zoeken van juryleden en al voor de
zomervakantie zoeken naar een locatie. 
Samen met het bestuurslid Externe Relaties minimaal twee carrière-activiteiten
organiseren in samenwerking met studieverenigingen om zo studerende en (jonge)
werkende historici met elkaar in contact te brengen. Op deze manier zijn aankomende
historici beter voorbereid op hun carrière en bevorderen wij het netwerk van jonge
historici op landelijk niveau.
Het organiseren van minstens twee - hopelijk fysieke - lezingen over verscheidene
onderwerpen. Het liefst over onderwerpen met een actualiteitswaarde, zoals
gendergeschiedenis, slavernijgeschiedenis of klimaatgeschiedenis. Wij willen
samenwerkingen zoeken met studieverenigingen, culturele instellingen en
erfgoedinstellingen; en niet alleen lezingen organiseren maar ook nadenken over
debatavonden.

Het project van de Jonge Historicus van het Jaar 2021, Tijmen Dokter, uitvoeren. Dit
project “Lang, Lang, Geleden” stelt zich ten doel jonge historici in contact te brengen
met theatermakers, zodat zij met alternatieve technieken hun historische verhalen
krachtig kunnen vertellen. We zullen een algemene digitale workshop organiseren en
vier fysieke workshops op vier verschillende locaties. Daarnaast zal er voor de
deelnemers die dat willen kans zijn hun verhaal te presenteren tijdens de verkiezing tot
JHvhJ 2022. 
Het kennisdossier 15 augustus herdenking afmaken met filmpjes over de herinnering
van dit verleden voor verschillende generaties. Hier zijn wij in 2021 mee begonnen
aangezien dit een onderbelichte herdenkingsdag is en een van de leden van het
evenemententeam een persoonlijke band heeft met het onderwerp. Tot nu toe hebben
we twee filmpjes gemaakt, aan het eind van 2022 willen wij acht filmpjes produceren,
waarvan de laatste uitkomt op 15 augustus. Elk filmpje zal een ander historisch of
persoonlijk aspect van herinnering belichten, het laatste filmpje zal een samenvatting
zijn. 
Een sprekersdatabase opzetten samen met de bestuursleden Extern en Communicatie.

Onder de eindverantwoordelijkheid van bestuurslid evenementen:

Onder de eindverantwoordelijkheid van bestuurslid projecten:



6. COMMUNICATIE & SOCIALE MEDIA
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Door een grote online aanwezigheid na te streven als stichting, creëren we
naamsbekendheid en kunnen we een relatie opbouwen met de volgers van Jonge
Historici. Om verbonden te blijven met de achterban, is dit digitale aspect in de huidige
corona-pandemie belangrijker geworden dan ooit. Het is erg belangrijk dat onze volgers
op de hoogte blijven van de verschillende recensies, papers, essays en scripties die we
delen op de website, alsook van evenementen, podcasts en andere zaken. Via de
verschillende sociale media houden we volgers op de hoogte over het project van de
Jonge Historicus van het Jaar en kunnen we dit project promoten. In 2021 was dat de
podcast ‘Jouw Geschiedenis Onze Zorg’ met Hugo Schalkwijk, over een enorm actueel
onderwerp in tijden van een pandemie. 

De online zichtbaarheid blijft groeien; vooral posts over de verkiezing van Jonge Historicus
van het Jaar en podcasttips en dergelijke, genereren over het algemeen veel nieuwe
volgers. Via de nieuwsbrief die in 2021 is opgestart, kunnen mensen die Jonge Historici
volgen elke maand op één plaats de belangrijkste zaken terugvinden. Door de boekentip
met affiliate link naar de Atheneum website kan de nieuwsbrief op die manier tevens
zorgen voor potentiële inkomsten. Het netwerk op LinkedIn blijft eveneens groeien en elke
week zijn er verschillende mensen die vragen om lid te worden van de groep ‘Jonge
Historici Vacatures’. We zijn dit jaar verschillende keren benaderd met de vraag om posts
te delen over historische podcasts en evenementen. Dit geeft enerzijds aan dat mensen
die daarmee bezig zijn ons kennen en het waardevol vinden om via onze kanalen hun
boodschap te verspreiden; anderzijds zorgen dergelijke posts doorgaans voor nieuwe
volgers.

Voor 2022 is het de bedoeling om online sterk aanwezig en goed zichtbaar te blijven op
alle sociale media waar we actief zijn, dat blijft met of zonder pandemie van belang. Op die
manier blijven volgers ook op de hoogte van verschillende evenementen, campagnes, en
bijdragen. Dit jaar is het eveneens de bedoeling om in kaart te brengen wat de achterban
precies wil, om daar evenementen beter op af te kunnen stemmen. Dit kan via een
vragenformulier dat verspreid wordt via de verschillende sociale media (Instagram,
Facebook, Twitter, LinkedIn). 

Verder zal de nieuwsbrief verder worden uitgewerkt en er zal regelmatig (bv. elke twee
maanden) op alle verschillende sociale media een link worden gedeeld om nieuwe volgers
erop te wijzen dat we een nieuwsbrief hebben. Samen met de bestuursleden van
Evenementen en Externe relaties gaat Communicatie in 2022 aan de slag met de
sprekersacademie. 

Op Instagram, Facebook en Twitter verschijnt alles wat ook op de website verschijnt
(recensies, scripties, papers, informatie over projecten). Op LinkedIn komt voornamelijk
informatie over vacatures, samenwerkingen en projecten.

6.1 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

6.2 PLAN VOOR 2022
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Acquisitie: ten behoeve van de uitbreiding van het netwerk van Jonge Historici zal
actief worden gezocht naar potentiële nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Het
streven hierbij is dat deze aansluiten bij en een aanvulling zijn op de samenwerkingen
die Jonge Historici in het verleden heeft uitgewerkt. Het co-organiseren van carrière-
evenementen en lezingen draagt hieraan bij. Ten behoeve van duidelijkheid op het
gebied van acquisitie zal het bestuurslid Externe relaties een document opstellen met
nog te contacteren externe partijen. Dit document wordt doorlopend bijgewerkt en is
toegankelijk voor het gehele bestuur.
Diversificatie: in het kader van de jaardoelen van Jonge Historici in 2022 is het van
belang om te inventariseren in hoeverre wij jonge historici in de breedste zin kunnen
engageren. Dit zal een verrijking zijn van de bestaande netwerken met de universitaire
studieverenigingen geschiedenis. Om dit te bereiken, zal contact worden gelegd met
relevante verenigingen zoals netwerken voor promovendi, erfgoedprofessionals en
geschiedenisleraren in opleiding.

 

Voor Jonge Historici is een uitgebreid netwerk van essentieel belang. De waarde van
samenwerkingsverbanden is tweeledig. Enerzijds kunnen wij als stichting een beroep
doen op de contacten binnen ons netwerk om jonge historici podia te bieden. Hierbij valt
te denken aan het (co-)organiseren van evenementen of aan het samenwerken met
tijdschriften om publiceren laagdrempeliger te maken. Anderzijds bevorderen
samenwerkingsverbanden de continuïteit van de stichting, bijvoorbeeld in de vorm van
fondsenwerving via affiliate marketing overeenkomsten.

In voorgaande jaren zijn er belangrijke stappen gezet wat betreft externe relaties. Zo zijn er
verbanden aangegaan met de universitaire studieverenigingen geschiedenis, heeft Jonge
Historici sinds 2017 een samenwerking met Tijdschrift voor Geschiedenis en sinds 2020 een
affiliate marketing partnerprogramma met Athenaeum Boekhandel. Tenslotte heeft
Jonge Historici sinds 2021 ook een promotieovereenkomst met Holland Historisch
Tijdschrift.

Om dergelijke samenwerkingen doelgericht te benaderen, worden deze vanaf 2022
beheerd vanuit een nieuwe bestuursfunctie, toegewijd aan externe relaties. Deze
bestuursfunctie vervangt in wezen de portefeuille Studentencontact en omvat daarnaast
de overige structurele contacten met organisaties buiten de stichting. De kerntaken van
het bestuurslid Externe relaties liggen bij het actief zoeken naar nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden, het onderzoeken van samenwerkingsvoorstellen die Jonge
Historici binnenkrijgt en het onderhouden van bestaande contacten en overeenkomsten
opdat die actueel blijven.

Het plan van aanpak voor 2022 omtrent externe relaties draait om het uitkristalliseren van
de portefeuille. Dit kan worden samengevat in drie kernthema’s: acquisitie, diversificatie en
duurzaamheid. Voor deze drie thema’s zijn de volgende doelen opgesteld:

7.1 PLAN VOOR 2022
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Duurzaamheid: het streven is dat alle externe relaties van Jonge Historici duurzaam
beheerd worden. Dit houdt in dat er regelmatig wordt gepolst of er bij de contacten
van Jonge Historici nog ergens behoefte aan is en of er eventuele aflopende
overeenkomsten zijn. Daarnaast is het doel om voor de sprekersacademie een database
op te zetten, hoofdzakelijk samen met de bestuursleden communicatie en projecten.
Hierin zullen de contactgegevens en expertises van de jonge historici in het netwerk
van de stichting makkelijk raadpleegbaar en bij te werken zijn. De database bevat
persoonsgegevens, dus het is van belang dat Jonge Historici duidelijk maakt aan
degenen die eventueel bijdragen aan de database hoe deze gegevens worden
opgeslagen. Daarnaast zal Jonge Historici pas persoonsgegevens aan de database
toevoegen nadat de persoon in kwestie hier expliciet en schriftelijk toestemming voor
heeft gegeven.
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De begroting van 2022 voor Jonge Historici bestaat vooral uit kosten voor evenementen en
het Jonge Historicus van het Jaar-project. Deze kosten zullen vooral gedekt worden door
subsidie/fondsen inkomsten. De manier waarop dit project dit jaar tot stand zal komen en
welke kosten hier precies aan gebonden zijn, is op het moment van het schrijven van het
beleidsplan nog niet duidelijk. Daarnaast zijn er de vaste kosten, zoals de kosten voor de
website en de zakelijke rekening. Doordat nog niet alle projecten en evenementen
vastgesteld zijn, bevat deze begroting niet alle uitgaven en inkomen die in 2022 plaats
gaan vinden. 

8.1 PLAN VOOR 2022
De begroting voor 2022 is gebaseerd op de begroting en realisatie van 2021. Onze grootste
kostenpost zal het project “Lang, Lang, Geleden” van Timden Dokter, Jonge Historicus van
het Jaar 2021, zijn. Hiervoor moeten subsidies geregeld worden. Op het moment van
schrijven is het projectplan nog niet af en is er ook nog niet bekend op welke subsidies we
aanspraak kunnen maken. Daarnaast organiseren we de Jonge Historicus van het Jaar
finale, waarvan we hopen dat we deze volledig gesubsidieerd kunnen krijgen zoals in
voorgaande jaren. De onvoorziene kosten hebben we gelijk gesteld aan die van 2021,
alsmede de donaties.
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Dit jaar willen we ons meer richten op het werven van fondsen voor onze projecten. Dit
wordt gedaan door advies te krijgen van fondsenwervers. Daarnaast willen we weer een
donatie actie op touw zetten en zullen er plannen worden gemaakt voor verdere acquisitie.
De doneeractie kan tijdens de verkiezingen plaatsvinden of het hele jaar doorlopen. We
continueren onze samenwerking met Athenaeum Boekenhandels. Via affiliate-marketing
krijgen wij een sponsorbedrag van eenieder die een boek bestelt bij de boekhandel en
onlangs op onze website is geweest. Via affiliate-marketing krijgen wij een sponsorbedrag
van eenieder die een boek bestelt bij de boekhandel en onlangs op onze website is
geweest. Dit heeft vorig jaar een bedrag van bijna €50 opgeleverd. We hopen dat dit
komend jaar nog verder kan groeien door onze bezoekers meer te wijzen op de het kopen
via Athenaeum. Daarnaast brengt Jonge Historici geschiedkundigen en werkgevers met
elkaar in contact. Hiervoor vragen wij een kleine bemiddelingsbijdrage. We hopen komend
jaar de stichting financieel gezond te houden om het voortbestaan van Jonge Historici te
garanderen. 

8.2 PLANNEN/ACQUISTIE 2022
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