Beleidsplan van de stichting ZHC 2020-2024

MISSION STATEMENT VAN DE STICHTING ZUIDELIJK HISTORISCH CONTACT
De Stichting Zuidelijk Historisch Contact (ZHC) stelt zich ten doel de uitgave mogelijk te
maken van publicaties die bijdragen aan de vergroting en verdieping van de
wetenschappelijke kennis van en het inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse provincie
Noord-Brabant. De Stichting verwezenlijkt deze doelstelling door de uitgave van een reeks
‘Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.’ In deze reeks kunnen bundels
en monografieën verschijnen over de geschiedenis van Noord-Brabant in de meest brede zin
van het woord: cultuurgeschiedenis, sociale en economische geschiedenis, archeologie en
monumentenzorg, kerk- en religiegeschiedenis, historische antropologie en volkskunde,
mentaliteitsgeschiedenis en vrouwengeschiedenis, geschiedenis van opvoeding en onderwijs,
muziekgeschiedenis, enzovoorts, enzovoorts.
Van de publicaties die in de reeks ‘Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van
Nederland’ verschijnen, wordt verwacht:
. dat zij gebaseerd zijn op oorspronkelijk onderzoek en dat zij nieuwe kennis en nieuw inzicht
toevoegen aan het reeds bekende
. dat zij een bijdrage leveren aan het historisch debat en een rol spelen in de ontwikkeling van
(een van) de historische disciplines
. dat het betoog goed gestructureerd, leesbaar en overtuigend is
. dat het taalgebruik helder en toegankelijk is en dat onnodig jargon wordt vermeden
. dat de tekst verantwoord wordt door middel van gebruikte bronnen en literatuur op een wijze
die in het wetenschappelijk verkeer gebruikelijk is
. dat de opmaak eigentijds en uitnodigend is
. dat het geheel in ruime mate, aantrekkelijk en functioneel geïllustreerd is.
Bij wijze van uitzondering kunnen in de reeks ook kwalitatief goede, populairwetenschappelijke uitgaven verschijnen.
De Stichting probeert vooral ook dat werk uit te brengen wat bij commerciële uitgeverijen
weinig kans maakt.
Over de opname van aangeboden manuscripten in de reeks ‘Bijdragen tot de geschiedenis van
het Zuiden van Nederland’ beslist het bestuur van de Stichting ZHC. Het bestuur laat zich
daarbij, ter zake van de inhoudelijke kwaliteitsaspecten van een manuscript, adviseren door
haar redactie, waarin naast de hoofdredacteur meerdere historici uit Nederland en Vlaanderen
vanuit verschillende historische disciplines zitting hebben.
De Stichting kent een redactiestatuut. De hoofdredacteur woont ambtshalve als toehoorder de
bestuursvergaderingen bij.
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De Stichting zoekt, waar mogelijk in overleg met auteurs, naar mogelijkheden om haar
publicaties te financieren. Zij doet daartoe, al dan niet samen met auteurs, een beroep op
openbare en particuliere fondsen, subsidiënten en sponsors.
Zij zoekt, eveneens in overleg met de auteurs, naar geëigende wegen om de door haar
uitgegeven publicaties onder de aandacht van mogelijke doelgroepen te brengen. Zij kan
daarvoor de samenwerking zoeken met archieven, musea, bibliotheken, historische
verenigingen, universiteiten en instituten, monumentenorganisaties, overheden en
bedrijfsleven, personen en instituten uit de uitgevers- en boekenbranche, enzovoorts.
De Stichting werkt op ideële basis en is, uitzonderingen daargelaten, niet in de gelegenheid
honoraria uit te betalen aan auteurs.
Voorgenomen beleid 2020-2024
Binnen de doelstellingen en grenzen die door de Statuten en het Mission Statement zijn
gesteld, zal de Stichting ZHC in de jaren 2020-2024 zijn aandacht in het bijzonder richten op
de volgende zaken:
1. Het jaarlijks blijven uitgeven van tenminste drie monografieën in de reeks Bijdragen tot de
geschiedenis van het Zuiden van Nederland
2. Het jaarlijks in samenwerking met de Historische Vereniging Brabant en Erfgoed Brabant
uitgeven van Noordbrabants Historisch Jaarboek
3. De mogelijkheden onderzoeken om alle eerdere jaargangen van de reeks Bijdragen tot de
geschiedenis van het Zuiden van Nederland (145 delen) en het Noordbrabants Historisch
Jaarboek (26) integraal op internet toegankelijk te maken en daarvoor de benodigde
financiële middelen te verwerven
4. Samenwerken met Erfgoed Brabant aan het tot stand brengen van één website voor het
cultuur-historisch werkveld in Noord-Brabant
5. De samenwerking met uitgeverij Verloren te intensiveren, met name op het gebied van
productie, marketing en distributie, teneinde de losse verkoop van ons fonds prijstechnisch
aantrekkelijk te houden én te vergroten.
Middelen
Voor de uitvoering van dit plan heeft de Stichting onvoldoende eigen middelen.
De eigen middelen bestaan uit
1. uit de abonnementsgelden van de abonnees
2. uit losse verkoop van boeken
De ontbrekende middelen voor de uitvoering van dit beleidsplan zal de stichting verwerven:
3. uit giften
4. uit sponsoring
5. uit subsidiering
Tilburg, mei 2020
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