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Doel Stichting De Traditie

Bevorderen van beoefening van wetenschap en cultuur in de ruimste zin door 

conserveren, beheren, en exposeren van het erfgoed van onze voorouders en 

docenten als voorbeeld voor het nageslacht1.

Terugblik en algemeen plan

Naar aanleiding van de ervaringen in de planperiode 2009 tot 2019 is wederom 

gekozen voor twee planperiodes van vijf jaar. Doel is om in de eerste vijf jaar al het 

beschikbare materiaal te digitaliseren en te indexeren. Immers, om te voorkomen 

dat bij derden de documenten in een verhuisdoos verzeild raken die vervolgens in 

een dode hoek van een instituut vergeten wordt, is geïndexeerde digitale 

toegankelijkheid onontbeerlijk. Uit ervaringen met het digitaliseren en indexeren van

de pre-collectie DijkgraafS1908 is gebleken dat digitaliseren impliciet leidt tot een 

overzichtelijke index.

1 Zie beleidsplan 2009-2019
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 Werkplan 2020-2025

In de eerste vijf jaren (2020-2025) moet met name de pre-collectie PetersA19082 

worden voorgesorteerd, gedigitaliseerd, en geïndexeerd. Indien deze pre-collectie is 

veiliggesteld, kan de uitbreiding daarvan – het vervolg op de door Dijkgraaf 

geïnitieerde Elektrofysiologische onderzoeklijn3 – worden geïndexeerd. Indien 

mogelijk krijgt ook het onderwijs in de biologie aan de universiteit Utrecht uit de 

jaren ‘60 van de vorige eeuw een plaats. Het bestuur let bij de archiefvorming op de 

wettelijke kaders: archiefwet, auteurswet, en wet registratie persoonsgegevens, 

zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming en General Data Protection 

Regulation. 

 Werkplan 2025-2030

In deze tweede planperiode zouden de pre-collecties gedigitaliseerd en geïndexeerd 

moeten zijn. De digitale collectie van Stichting De Traditie is dan een goede basis 

voor de uitgave van artikelen en/of boeken over het geconserveerde materiaal. 

Afhankelijk van de bereidheid van potentiële bestuursleden om deel te nemen aan 

de activiteiten van Stichting de Traditie  om vorm te geven aan de dan gerezen 

plannen, zal worden besloten tot voortzetting of liquidatie van de stichting.

Financiën

Evenals in de voorgaande planperiode zal geen gebruik gemaakt worden van de 

standaard ANBI-fondsenverwerving. Het bestuur brengt in beginsel geen kosten in 

rekening en heeft besloten geen nieuwe apparatuur voor het secretariaat aan te 

2 Geschat ca 50 gemeentedozen
3 Geschat ca 60 gemeentedozen

schaffen. Hoewel de notariële geldelijke bijdrage van de familie Peters-Gest 

inmiddels is beëindigd, kunnen bankrekening en website in de planperiode uit de 

beschikbare gelden bekostigd worden. Het bestuur gaat er hierbij van uit dat de 

werkruimten beschikbaar blijven als in natura  schenkingen. Onvoorziene kosten 

zoals bestelling van archiefdozen, boekuitgaven en vrijwilligersvergoedingen zullen 

ad hoc  behandeld worden.

Huisvesting, secretariaat, atelier, en depot

Sinds het mogelijk is om Algemeen Nut Beogende Instellingen te steunen met in 

natura  schenkingen maakt Stichting De Traditie gebruik van een tweetal locaties, 

beschikbaar gesteld door archivaris en secretaris, teneinde de pre-collecties 

adequaat te verzorgen. Na overdracht van de gedigitaliseerde en geïndexeerde pre- 

collecties aan de bijbehorende doelgroepen, worden deze steunvormen afgebouwd.

Bestuur en bedrijfsvoering

Het bestuur is in het verleden overgegaan op vergaderingen via internet. Dit 

resulteerde in een aanzienlijke kosten- en tijdbesparing door efficiënt overleg. 

Personeelstransport tussen de twee werklocaties vindt plaats zonder kosten in 

rekening te brengen.

Almere, 2019, het Bestuur
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