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Rotterdam, februari 2020 

 

Onderwerp:  Profiel voorzitter Roterodamum     
   

 

 

Historisch Genootschap Roterodamum is per medio mei 2020 op zoek naar een 
voorzitter.  
 

Historisch Genootschap Roterodamum, opgericht in 1947, is een historische 
vereniging met zo’n 1800 leden en toonaangevend in het levend houden van het 
verleden van Rotterdam. Dat doen we aan de hand van lezingen, excursies en het 
zoeken naar historische verband met de actualiteit. Regelmatig ontmoeten we 
elkaar op interessante plekken in de stad of in de regio. We publiceren drie keer per 
jaar het magazine de Kroniek, versturen digitale nieuwsbrieven, geven het 
bijzondere Essay Roterodamum uit en documenteren de stad in het Rotterdams 
Jaarboekje. Daarnaast valt middels de dochterinstellingen een waaier aan 
activiteiten onder de paraplu van Roterodamum: van prijzen tot publicaties en van 
een universitaire leerstoel tot een monumentencommissie. 
 

Om dit samen met een team van zo’n tien personen in goede banen te leiden zoekt 
Roterodamum een Boegbeeld met een hart voor Rotterdam. 
 
De voorzitter die Roterodamum zoekt weet de Rotterdamse erfgoedbelangen in de 
stad en bij de gemeente op een goede en enthousiaste manier te behartigen. Hij/zij 
vertegenwoordigt de leden, op de ledenvergadering en bij de verschillende 
Roterodamum-evenementen. Is in de stad een belangrijk aanspreekpunt voor de 
vele historische verenigingen en speelt een rol in de formele momenten rond 
bijvoorbeeld de uitreiking van het monumentenschildje of de Dutilhprijs. Ook 
draagt de voorzitter mede zorg voor de aansturing van de verschillende 
mediamomenten van Roterodamum. 
 

Naast extern boegbeeld is de voorzitter intern boegbeeld. Als lid van het dagelijks 
bestuur draagt hij/zij zorg voor een goed verloop van de bestuursvergaderingen en 
is hij/zij eigenaar van de portefeuille visie, strategie en beleid. Hij/zij is niet alleen de 
aanjager van nieuwe ontwikkelingen, maar is ook degene bij wie alle lijntjes 
samenkomen en daarop actief acteert.  Als voorzitter van het genootschap is hij/zij 
tevens voorzitter van de Bijzondere Leerstoel Roterodamum. 
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