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Inleiding
De Stichting Historisch Tijdschrift Holland (voorheen Historische Vereniging Holland) is statutair
gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer
40321007.
In de Algemene Leden Vergadering van de Historische Vereniging Holland gehouden op 23 juni 2012
te Rotterdam is besloten dat de rechtsvorm wordt gewijzigd van Vereniging in Stichting en dat de
statuten opnieuw worden vastgesteld. De voor de wijziging van de rechtsvorm vereiste wettelijke
toestemming is door de Rechtbank Dordrecht bij beschikking van 29 augustus verleend en vervolgens
zijn de statuten zijn op 26 september 2012 ten overstaan van Notaris Mr. G. Schilperoort te OudBeijerland opnieuw vastgesteld.
De Historische Vereniging Holland was een voortzetting van de op 5 juli 1947 opgerichte “Historische
Vereniging voor Zuid-Holland” en de op 11 december 1967 in het leven geroepen "Stichting
Contactcentrum" voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland”.
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Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van- en de belangstelling voor de
geschiedenis van Holland onder een breed publiek.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het bestuderen van Hollandse historische onderwerpen en thema's;
- het stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderzoek op dat terrein en de resultaten hiervan
toegankelijk maken voor een breed publiek door het uitgeven van een tijdschrift;
- het organiseren en initiëren van projecten rond de thema’s uit de geschiedenis van Holland.
Financiën
In het verslagjaar bedroeg de jaarlijkse contributie c.q. donatie minimaal € 35,00.
Historische Vereniging Holland is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut beogende Instelling (ANBI).
In 2013 had de stichting 532 betalende leden/donateurs (in 2012 666).
De stichting wordt geheel gedreven door vrijwilligers; zij heeft geen betaalde krachten in dienst en de
bestuurs- redactieleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden anders dan voor
de door hen gemaakte (reis)kosten. Dit geldt ook voor externe auteurs van het Tijdschrift.
In 2012 is de Stichting Geschiedschrijving Holland ontbonden en heeft zij uit haar batig
liquidatiesaldo een bedrag van€ 12.888,89 aan onze stichting geschonken, dat op 8 april 2012 op
onze bankrekening is bijgeschreven. Aan deze schenking heeft zij de voorwaarde verbonden dat
hieruit de komende vijf jaren in elk geval een substantieel deel zal worden aangewend voor de
scriptieprijs. De voorzetting van de scriptieprijs is hiermede voor de komende jaren gewaarborgd.
Het bedrag is als bestemmingsreserve in de jaarrekening opgenomen.
Tijdschrift
Een redactieraad verzorgt de uitgave van het “Historisch Tijdschrift Holland” waarvan jaarlijks vier
standaardnummers of twee standaardnummers en één dubbelnummer rond een specifiek thema
verschijnen.
Het tijdschrift wordt kosteloos aan de donateurs toegezonden.

In 2013 kwamen vier nummer van het tijdschrift uit. Nummer 3 en 4 waren gecombineerd:
- Bestuur in Holland (2013-1)
- Landsverdediging in Holland (2013-2)
- Havens in Holland (2013-3/4)
Toekomstvisie
De neerwaartse trend van het aantal donateurs doet zich al een reeks van jaren voor, voornamelijk in
de categorie natuurlijke personen.
Vooral jongeren die in de geschiedenis van Holland geïnteresseerd zijn, grijpen steeds meer terug op
digitale vormen van kennisverbreiding.
Ons donateursbestand rechtspersonen (w.o. universiteiten in binnen- en buitenland, musea,
bibliotheken, verenigingen, lokale overheden e.d.) blijft redelijk stabiel. Binnen die groep worden de in
het Historisch Tijdschrift Holland beschreven studies als waardevol beschouwd. Om die groep lezers te
kunnen blijven bedienen moet er voldoende massa in het totale lezersbestand blijven.
In 2008 heeft het bestuur een eerste aanzet gemaakt voor de ontwikkeling van nieuw beleid om de
doelstelling te verwezenlijken en het verloop van het ledenbestand in opwaartse zin om te buigen.
Onderdeel daarvan is de voorgenomen ‘upgrading’ van ons “Tijdschrift” en onze website, zowel
inhoudelijk als grafisch, die in het najaar 2011 met het verschijnen van het Themanummer "Holland in
de wereld, de wereld in Holland" werd gepresenteerd. Tot de gewenste toename van het aantal
donateur heeft de nieuwe verschijningsvorm van het tijdschrift helaas nog niet geleid; in tegendeel het
lezersbestand loopt meer dan voorheen terug.
Website
In 2013 is de website verder ontwikkeld.
Hollandse Studiën
In de reeks “Hollandse Studiën” werd in samenwerking met Uitgeverij Verloren B.V.
te Hilversum in principe jaarlijks een boek uitgegeven over een belangwekkend thema uit de
Hollandse geschiedenis. De uitgaven in deze reeks zijn voor de leden tegen gereduceerde prijzen
te verkrijgen. De voortzetting van de reeks met een jaarlijkse publicatie is onder druk komen staan
door onvoldoende aangeleverde kopij die van belang kan worden geacht in het kader van onze
doelstelling en is dan ook in 2008 stopgezet. De bestaande en nog voorradige uitgaven in deze
reeks kunnen door de leden met ca. 40% korting worden aangeschaft.
Scriptieprijs
Het tijdschrift kent, sinds 2009, een eigen scriptieprijs. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan de student
met de beste BA- of MA-scriptie op het gebied van de Hollandse geschiedenis. De prijswinnaar krijgt,
naast een geldbedrag, de kans om de scriptie om te werken tot een artikel en in het blad te publiceren.
Het doel van de prijs is om meer bekendheid te krijgen binnen de wetenschappelijke wereld. Daarnaast
biedt het aan historisch talent de mogelijkheid hun onderzoeksgegevens te delen met een groter
publiek.
In 2013 zijn twee scriptieprijzen uitgereikt:
- De winnaar van de Bachelor-scriptiewedstrijd is Irene Geerts (Vrije Universiteit), met haar scriptie
getiteld ‘Even lieflijke als doeltreffende propaganda’. De kiesrechtboodschap van de tentoonstelling De
Vrouw 1813-1913.
- De winnaar van de Master-scriptieprijs is de scriptie van Owen Lammertink (Radboud Universiteit
Nijmegen), getiteld Kwetsbare vrouwen of sterke moeders. Een onderzoek naar de ‘vulnerability’ van
Amsterdamse ongehuwde moeders in de tweede helft van de negentiende eeuw.

