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Beleidsplan

De Stichting Oud Akemade is een stichting zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt, 
zo veel als mogelijk is, de historie van de vroegere gemeente Alkemade met haar zes 
woonkernen, te vergaren, te behouden, te beschermen en de daarbij behorende 
voorwerpen te beheren en te conserveren. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

De Stichting is gevestigd in het Museum Oud Alkemade te Oude Wetering (Z-H).
In dit museum vindt u een veel omvattende collectie, waaronder dagelijkse (gebruiks) 
voorwerpen in permanente- en wisselende tentoonstellingen. Alle voorwerpen zijn aan 
de Stichting geschonken. Wie het museum bezoekt, stapt in het verleden. 
Ieder halfjaar is er een nieuwe tentoonstelling te zien over het leven van de mensen 
in de voormalige gemeente Alkemade.

Verslag van de activiteiten

Het afgelopen jaar bestonden de werkzaamheden van onze vrijwilligers uit:

• Het besturen van de Stichting Oud Alkemade en het beheren van het Museum Oud 
Alkemade waar permanente tentoonstellingen zijn ingericht. Daarnaast zijn een tweetal 
wisselende exposities samengesteld; over de Ruilverkaveling in Roelofarendsveen/Oude 
Wetering en “Grote Gezinnen in Alkemade”.

• Er zijn twee schoolprojecten voor de hoogste klassen van de basisscholen uit de 
huidige gemeente Kaag en Braassem georganiseerd. Bij diverse studieprojecten is hulp 
geboden aan leerlingen en studenten.

• Er zijn rondleidingen verzorgd voor bezoekers, verenigingen, schoolklassen en 
senioren. Verder wandelingen door het ‘Oude’ Roelofarendsveen onder leiding van een 
gids van onze Stichting. Een nieuw project is de succesvolle Oud Alkemade Museumkwis.

• Er is vele malen assistentie verleend bij genealogie-onderzoek.

• De aan de Stichting verbonden werkgroepen; genealogie, onderhoud gebouw en 
geschonken objecten, inventarisbeheer, fotobeheer, de redactie van het kwartaalblad 
‘Alkmadders’ en themavoorbereiding kwamen regelmatig bijeen om hun taak uit te voeren.

• Het beheren van de genealogische gegevens, de bibliotheek, het papieren archief 
en het fotoarchief (zoals het scannen van foto’s) was een wekelijks terugkerende activiteit.


