Exploitatierekening Historisch Platform 2004
LASTEN
Personeelskosten
Vrijwilligersvergoeding
Overig
subtotaal personeelskosten
Secretariaat
Kantoorartikelen
Porti (o .a. Nieuwsbrieven)
Telefoon
Drukw erk (o.a. Nieuwsbrieven)
Kopieerkosten
Betalingsverkeer
Contributies en abonnementen
Afschrijvingen
Overig
subtotaal secr etariaatskosten
Apparaatskosten
Boekhouding
Verzekeringen
Bestuurskosten
RvAeT
Huur
subtotaal apparaatskosten

Uitkomst '04

Uitkomst '03

0
0
0

0
0
0

614
270
674
1.720
0
63
152
0
0
3.493

57
856
329
1.122
0
29
200
0
0
2.593

0
230
787
166
900
2.083

0
193
2.349
0
817
3.359

BATEN
Bijdragen
Donateurs
Studenten
Overige Donaties
Van Winterf onds
Ov erige subsidies
subtotaal bijdragen

Uitkomst '04

Uitkomst '03

7.132
0
0
5.000
0
12.132

7.273
0
0
7.500
500
15.273

0
0
0
0
0
0

0
0
8
0
323
331

0
1.658
1.135
1.100
2.000
5.893

0
0
0
0
0
0

392

509

0

0

TOTAAL BATEN

18.417

16.113

Totaal lasten
Totaal baten
Saldo exploitatietekor t/overschot

20.079
18.417
-1.662

17.180
16.113
-1.067

31 dec. 2004
0
0
0

31 dec.2003
0
0
0

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal Activa

1.307
17.373
18.680

0
16.670
16.670

PASSIVA
Eigen v ermogen
Kor tlopende schulden
Totaal Passiva

14.719
3.961
18.680

16.470
200
16.670

Service
Almanak
Oriëntatiegids
Spor tgeschiedenis
Sprekersgids
Publicatie Historisch besef
subtotaal ser vice
Historische activiteiten
Regio's
Studiedag (Nacht ‘04)
Buitendag (Wendedebat ‘04)
Historisch Café
Omissies
subtotaal histor ische activiteiten
Rente

Ser vice
Algemene kosten
Website (incl. Computerapp. ’03)
Geschiedenisdagen
Historici in Bedrijf
Almanak
Oriëntatiegids
Sprekersgids
Publicatie Historisch besef
subtotaal ser vice

0
1.436
0
0
896
45
0
0
2.377

0
7.214
103
0
854
0
0
603
8.775

Historische activiteiten
Regio's
Studiedag (Nacht ‘04)
Buitendag (Wendedebat ‘04)
Historisch Café
Omissies
subtotaal historisc he activiteiten

0
1.673
4.443
2.971
202
9.289

0
0
0
1.720
0
1.720

Public Relations
Nieuwjaarsborrel
Promotiemateriaal
subtotaal public relations

2.293
38
2.331

483
0
483

506

250

20.079

17.180

Medewerk ersdag
TOTAAL LASTEN

12

Div ersen

Balans Historisch Platform
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
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6.4 Recensiebank
De Recensiebank ondergaat langzamerhand een kleine metamorfose. De reeds
geplaatste recensies krijgen een nieuwe layout terwille van de uniformiteit. De
tijdsduur van deze ‘operatie’ is op dit moment niet goed te overzien. Dit werk
wordt namelijk mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers. Het beheer van
de r ecensiebank werd in mei door Henk Looijesteijn overgedragen aan bestuurslid
Wap Caron.
65 Scriptiebank
In 2004 is het aantal scripties iets toegenomen: van 15 naar 19. Voor het eerst kr egen we enkele spontane reacties van afgestudeerden, die ons hun scriptie mailden.
Ver der nam archeoloog Anton Cruysheer contact met ons op, omdat de Scriptiebank goed aansluit bij zijn eigen voornemen om een ar cheologie-scriptiebank op
te zetten. Het resultaat is dat hij geen apar te scriptiebank heeft opgezet, maar onze
Scriptiebank onder de aandacht brengt bij archeologen.
7. Promotie
De site HistorischPlatform.nl kreeg in 2004 een nieuwe lay-out, ontworpen door
Selina Fernandez. De vernieuwde site werd in juni gelanceerd. Het aantal bezoekers
is zoals altijd veel lager dan aan HistorischHuis.nl, namelijk ongeveer 10 per dag.
8. Financiën
Zoals voorzien heeft het HP ook in 2004 op de reserve moeten interen alhoewel niet in die
mate als in de begroting was opgenomen (1.662,- in plaats van 2.400,-). Het Wendedebat en
onze medewerking aan de Nacht van de Geschiedenis zijn voldoende gedekt geweest door
bijdragen van mede-organisatoren en subsidiegevers. De bijdrage van het HP bestonden uit
bureaukosten en inspanningen van onze vrij-willigers en het bestuur.De subsidie die we van
het DIA ontvingen voor het Wen-dedebat is in 2005 uitbetaald en komt dus niet ten bate van
het jaar 2004. Ondanks onze voornemens is het niet gelukt om de inkomsten structureel te
verhogen.Het bedrag aan donaties bleef ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar.Onze
bureaukosten en langlopende projecten worden onvoldoende door inkomsten gedekt.Wel
ontvingen we 1.100,- aan bijdragen voor het Historisch Café en was er een toezegging van het
VSBfonds voor het project ‘Omissies’.Voor ditzelfde project ontvingen we van het stadsdeel
Zuid-Oost een subsidie van 2.000,-.Voor ‘Omissies’ is dus samen met de 3.000,- die het bestuur heeft toegezegd in 2005 een bedrag van 5.000,- beschikbaar.
Ook dit jaar is het gelukt om de kosten over het geheel genomen lager uit te laten
komen dan begr oot.De post ‘Drukwerk’ is dit jaar hoger dan was voorzien. De
herdruk van de folder is echter onder deze post opgenomen en niet onder die van
‘Promotiemateriaal’. Deze post is beduidend lager dan begroot. Uiterste
terughoudendheid zal ook dit jaar worden betracht bij het doen van uitgaven. Een
oplossing zal gevonden moeten worden voor de structurele afname van het Eigen
vermogen opdat de afgesproken grens van de reser ve (7.500,-) niet wordt bereikt.
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BATEN
Bijdragen
Donateurs
Studenten
Overige Donaties
Van Winterfonds
Overige subsidies
subtotaal bijdragen

Begroot '05

Uitkomst '04

7.000
0
0
8.200
0
15.200

7.132
0
0
5.000
500
12.132

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1.500
6.654
1.000
0
9.154

0
1.658
1.135
1.100
2.000
5.893

400

392

0

0

TOTAAL BATEN

24.754

18.417

Totaal lasten
Totaal baten
Saldo exploitatietekort

29.970
24.754
-5.216

20.079
18.417
-1.662

Service
Almanak
Oriëntatiegids
Sportgeschiedenis
Sprekersgids
Publicatie
subtotaal ser vice
Historische activiteiten
Regio's
Studiedag (Nacht)
Buitendag (Novemberdebat)
Historisch Café
Omissies
subtotaal historische activiteiten
Rente
Diversen
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5.3 Recensieclub
De recensieclub kwam ook dit jaar ongeveer om de twee maanden bijeen ten
huize van Marietje van Winter in Utrecht, en wel op de
maandagavonden 19 januari, 22 maart, 24 mei, 9 augustus,11 oktober en 6
december 2004.Van de 21 deelnemers waarmee de club in januari startte,
vielen er vier af wegens tijdsgebrek of verhuizing - dit laatste in het
geval van Henk Looijesteijn, die voor proefschriftonderzoek naar Florence
ver trok. Zo werd er met 17 mensen voortgegaan, van wie er gemiddeld 12 de
bijeenkomsten bezochten. Toch bleek dit genoeg, aangezien de aanvoer van
boeken voor het tijdschrift Holland enige tijd stagneerde . Gelukkig is die
toch weer op gang gekomen, zodat nu weer met plezier wordt gerecenseerd voor
de tijdschriften BMGN en Holland en de website van het Historisch Huis.
5.4 Historisch Café
Het Historisch Café, dat in oktober 2003 voor het eerst georganiseerd werd,
kreeg in 2004 een succesvol vervolg. Tijdens het maandelijks terugkerende HC
komt steeds een scala van onderw erpen uit de geschiedenis aan de orde. Het programma bestaat uit een column, een inter view en een debat.De gasten zijn wetenschappers, beleidsmakers, schrijvers en natuurlijk historici.
Deze formule bleek ook in 2004 goed te werken. Er werden in totaal tien afle veringen van het HC georganiseerd. De opkomst tijdens de bijeenkomsten
varieerde tussen 60 en 100 bezoekers. In juni werd het eerste seizoen afgesloten
met een geschiedenisquiz tussen de UvA en de VU, die massaal bezocht werd. Dat
het succes van het HC niet tijdelijk is,blijkt uit de voortdurende populariteit in het
tweede seizoen.
In 2004 heeft het HC niet alleen in Amsterdam plaatsgevonden, maar ook op
locatie.Tijdens de Nacht van de Geschiedenis heeft de redactie van het HC een
aanzienlijke bijdrage geleverd aan het programma. 2004 is tevens het jaar waarin
het HC voor een deel gesteund w erd door externe sponsoren.
5.5 Filmcyc lus ‘Omissies’
In 2004 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het project Omissies, dat in 2005 zal
plaatsvinden.Er zijn sponsors binnen gehaald (VSB Fonds en Stadsdeel Zuidoost) en de organisatie is voorbereid. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met Imagine IC,ASCA
(Amsterdam School for CulturalAnalysis, verbonden aan de UvA) en Stichting Geschiedenis
Beeld en Geluid en het debatcentrum Zaal de Unie.
Het doel van het project Omissies is het verkennen van de plaats van de historische bagage van etnische minderheden in het nationaal historisch bewustzijn.
Het gaat hierbij zowel om de geschiedenis van de herkomstlanden als van de
migratiegeschiedenis.Tevens wordt gekeken naar de rol die film kan innemen bij
kennisvergroting. Beeldfragmenten dienen als uitgangspunt voor een kritische
analyse en een interdisciplinair debat.
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Algemene Achtergrond
1. Geschiedenis
In 2004 bestond het Historisch Platform twintig jaar. Op 4 januari 1984 richtten
negen studenten geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht de Stichting
Vakgerichte Belangenbehar tiging Historici (SVBH) op. Dit was de voorloper van
het Historisch Platform. De SVBH stelde zich tot doel mogelijkheden te scheppen
voor historici om zich toch met geschiedenis bezig te houden ondanks de slechte
vooruitzichten op de arbeidsmarkt. De stichting wilde de werkgelegenheid voor
historici bevor deren en de vorming van een historisch ‘netwerk’ stimuleren. De
doelstellingen van de SVBH klinken ook nu nog door in het beleid van het Historisch Platform.
In 1985 en 1986 sloten zich steeds meer historici aan bij de SVBH die tot een landelijke organisatie uitgroeide. De stichting kende een gedecentraliseerde organisatievorm met afdelingswerkgroepen en een mededelingenblad, Palaver. De organisatie bood veel speelruimte voor activiteiten. Werkgroepen hielden zich onder
andere bezig met onderwijs, lezingen en onderzoek. Een andere werkgroep richtte
zich op het verwer ven van freelance opdrachten. Een apar te status had het
Netwerk voor Historisch Onderzoek (NHO), opgericht door prof.dr. J.M. van Winter, dat zich in 1988 als zelfstandig operer ende werkgroep aansloot bij de SVBH.
Het NHO zette begeleide onderzoeksgroepen op, waarvan de resultaten voor een
breed publiek toegankelijk dienden te zijn.
Het scheppen van werkgelegenheid stond voor de SVBH voorop. Daartoe werd
samengewerkt met vele organisaties die actief war en op het gebied van geschiedenis, letteren en arbeidsbemid deling. Door het geven van cursussen probeerde de
SVBH de vaardigheden van historici te verbeteren.Tevens droeg de organisatie het
beeld van de historicus als specialist met een brede academische ontwikkeling uit.
Op een seminar in oktober 1990 werden de beoogde doelstellingen en doelgroepen opnieuw gerangschikt. De SVBH wilde zich meer gaan richten op werkzoekende historici, studenten geschiedenis en historici met niet-historische
werkzaamheden. De SVBH stelde zich vier doelen: het scheppen van werkgelegenheid door bemiddeling bij opdrachten, het verbeteren van het imago van de historicus, het stimuleren van historisch onderzoek en het be vorderen van onderlinge
contacten van historici, onder meer door het uitgeven van een eigen blad. De
statuten werden gewijzigd en na g oedkeuring werd op 1 januari 1992 de Stichting
Historisch Platform opgericht. Dankzij de steun van het Professor van Winterfonds
kon een vaste secretariaatsmedewerker worden aangetr okken, waarmee de continuïteit van de organisatie kon worden gewaarborgd.
Het Historisch Platform kreeg een organisatievorm die het in grote lijnen vandaag
de dag nog steeds heeft. Het heeft een bestuur dat naast voorzitter, secretaris en
penningmeester bestaat uit leden die zich bezighouden met specifieke aandachtsgebieden, zoals PR en de Regio's. Het Historisch Platform gaf in samenwerking met
de Historische Stichting Klompmaker van 1992 tot 1999 het Historisch Nieuwsblad
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Drs. Michel Jager
Drs. Fifine Kist
Drs. Marian Klein
Dr. Marco van Leeuwen
Drs. Mariëtte Roelvink
Drs.ArjanTerpstra
4. Organisatie
4.1 Bestuur en vergader ingen
Het bestuur vergaderde in 2004 eens in de drie weken. Op 19 maar t is er een
informele vergadering gehouden om samen na te denken over het beleid. De
jaarvergadering met de Raad van Advies en Toezicht en donateurs v ond plaats op
24 maart.
In 2004 zijn er binnen het bestuur weer enkele commissies geweest die hun eigen
vergaderfrequentie kenden. Michèle Jacobs en Almut Sommer hebben de deelname
aan de Nacht van de Geschiedenis voorbereid. De commissie ter voorbereiding en
uitvoering van het debat op 9 november bestond uit Liesbeth van de Grift,
Willemien Schenkeveld, Michèle Jacobs en Almut Sommer.
4.2 Raad van Advies en Toezicht
De Raad van Advies en Toezicht en het bestuur hebben in 2004 tweemaal ver gaderd; op 24 maart tijdens de Jaarvergadering in multicultureel centrum Akantes
te Amsterdam en nogmaals op dezelfde locatie op 7 oktober.

4. Bestuur
Het bestuur van het Historisch Platform bestaat uit donateurs en de benoeming van
bestuursleden geschiedt door coöptatie. Het bestuur organiseert jaarlijks een
Jaarvergadering voor alle donateurs.Tijdens deze vergadering worden het (financieel)
jaarverslag, het beleidsplan en de begroting van het bestuur besproken. De vergadering benoemt de leden van de RvAeT, met uitzondering van de twee zetels gereserveerd voor vertegenwoordigers van een sponsor. De RvAeT adviseert en controleer t het bestuur; slechts goedkeuring van de RvAeT op de jaarvergadering strekt
tot decharge van het gevoerde bestuursbeleid en -beheer.
5.Activiteitencommissie
In het verleden waren in een aantal r egio’s afdelingen van het Historisch Platform
actief waar een coördinatieteam activiteiten in de regio initieerde en coördineer de.
Deze Regio’s hadden een eigen budget en deden eens per jaar verslag van de
activiteiten aan het bestuur. De enige nog actieve regio is die van Utrecht. In overleg
met hen is besloten de naam te veranderen in Activiteitencommissie, ook om regiooverschrijdende activiteiten mogelijk te maken.
6. Statuten
Statuten van het Historisch Platform zijn op aanvraag v erkrijgbaar bij de secretaris.

4.3 Donateurs
Het Historisch Platform hield in 2004 een aanmaningsactie onder de donateurs.
Wie sinds 1999 of 2000 geen donatie meer had gedaan, kreeg een vriendelijke
brief met het verzoek zich af te melden, indien men niet meer geïnteresseerd is.
Dit leverde 55 afzeggingen op; 15 donateurs besloten alsnog weer een bijdrage
over te maken. In combinatie met retourzendingen en overlijden, daalde het aantal
donateurs in 2004 met 70 tot 520.
4.4 Secretariaat
Het gehele jaar 2004 was Willemien Schenkeveld secretaris. Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Het Jubileumfeest
Op zaterdagavond 24 januari 2004 gaf het bestuur in de Catacomben onder de
Posthoornkerk te Amsterdam een feest ter gelegenheid van het twintigjarig
bestaan van stichting Historisch Platf orm.Bestuurders, oud-bestuurders, vrijwilligers en donateurs hieven het glas op dit lustrum. De overvloedige catering
wer d verzorgd door de gezusters Kingma. Met twintig jaar mag het Historisch Plat6
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Op dit moment zijn wij weer in gesprek met het DIA om de tot wederzijdse
tevredenheid verlopen samenwerking dit jaar voort te zetten.Als thema voor het
geplande debat hebben wij gekozen voor 'reacties op politiek geweld en terrorisme in verleden en heden'. Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan
de RAF, de IRA, de ETA en moslimfundamentalistische groeperingen. Hoe wer d er
in het recente verleden gereageerd op terroristische dreigingen? De discussie rond
de beperking van grondrechten in ruil voor een grotere (schijn)veiligheid zal hierbij
centraal staan. Bestuurslid Liesbeth van de Grift zal zorg dragen voor de uitvoering
van dit project.

Bijlage

Jaarverslag 2004

De stand van de NedStat tellers:
Drukste dag tot nu toe totaal bezoekers site
Drukste dag bezoekers homepage
Drukste dag bezoekers recensiebank
Drukste dag bezoekers sprekersgids
Drukste dag bezoekers scriptiebank
Drukste dag bezoekers Links - Oudheid
Drukste dag bezoekers Links - Middeleeuwen
Drukste dag bezoekers Links - Nieuwe gesch.
Drukste dag bezoekers Links - 19e eeuw
Drukste dag bezoekers Links - 20e eeuw
Drukste dag bezoekers Links - 19e eeuw
(gegevens voorAlmanak niet bekend)

1.Algemeen
Het jaar begon voor het Historisch Platform niet met de gebruikelijke nieuwjaarsborrel, maar met een uitbundig verjaar dagsfeestje waarin het bestuur samen met
oud-voorzitters, raadsleden, voormalige medewerkers en donateurs terugblikte op
het twintigjarig bestaan van het de stichting.
De eerste maanden van 2004 werd veel tijd gestoken in het vernieuwen van het
virtuele visitekaartje van het Historisch Platform, www.historischplatform.nl. Daarnaast had het bestuur zich voorgenomen weer meer aandacht te besteden aan de
positie van de historicus op de arbeidsmarkt. In dit kader is er contact geweest
tussen het Historisch Platform en het Groningse studenteninitiatief 'Historici in
toekomstperspectief '.Voor hun studiedag (april 2004) in Groningen over historici
en de arbeidsmarkt lever de het Historisch Platform voor de deelnemers de publicatie 'Oriëntatiegids voor de arbeidsmarkt'. Dankzij het werk van Trix van Doorn,
Danièle Rigter en Willemien Schenkeveld kon de gids in mei in een geactualiseerde
versie op www.historischhuis.nl wor den gepubliceerd.
Gaandeweg het bestuursjaar verschoof de prioriteit steeds meer naar de organisatie van evenementen. Het Historisch Platform had contact gelegd met de stichting Anno en besloot mee te werken aan de Nacht van de Geschiedenis op 30
oktober. Een ander groot project in het najaar was het debat 'De ware aar d van de
DDR' ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van de val van de Berlijnse muur.
Daarnaast dient er melding te worden gemaakt van de succesvolle afronding van
het eerste seizoen van het Historisch Café.Het bestuur vond het meer dan
gerechtvaardigd dit initiatief v oort te zetten en zo ging in september het tweede
seizoen van start.

Bezoekersstatistiek Historisch Huis.nl d.d. 3 jan 2005
Omdat in het Jaarverslag 2003 een uitgebreide bijlage ‘Site-statistiek van het Historisch Huis 2000-2003, volstaan wij dit keer met een summiere toelichting op de
bezoekersaantallen. De analyse van het gebruik van de site, zoals gegeven in de
eerdere bijlage, blijft gelden. Alleen is er bij enkele onderdelen van de site op dit
moment geen sprake van een stijging van het aantal bezoekers per dag.Bij andere
onderdelen worden wel nog steeds r ecords gebroken. Zie hieronder.

10 mrt 2004 met 1592 bezoekers
25 feb 2004 met 322 bezoekers
15 mrt 2004 met 454 bezoekers
04 feb 2003 met 103 bezoekers
29 sep 2003 met 93 bezoekers
13 jan 2005 met 325 bezoekers
1 mrt 2004 met 206 bezoekers
17 jan 2005 met 307 bezoekers
29 nov 2004 met 176 bezoekers
27 nov 2002 met 185 bezoekers
29 nov 2004 met 176 bezoekers

Totaal aantal bezoekers site sinds 15-4-2002
Totaal aantal bezoekers homepage sinds 11-11-2000

667.104
176.563 (NedStat-teller)

Het direct zichtbare tellertje op de homepage geeft een hoger aantal bezoekers
aan de homepage, namelijk 206.933. De oorzaak is dat deze teller elk bezoek aan
de homepage meetelt.Wanneer iemand bij zijn bezoek aan HistorischHuis.nl
meerdere keren de homepage bezoekt, lever t dit elke keer een ‘hit’ op. De NedStat-teller telt per visite aan HistorischHuis.nl niet meer dan één bezoek aan de
homepage mee .

2. Bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2004 uit:
Maartje Broekhans, voorzitter
Almut Sommer, vice-voorzitter
Danièle Rigter, penningmeester
Willemien Schenkeveld, secretaris
4
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Beleidsplan 2005

Vrijwilligers

Inleiding
Stichting Historisch Platform is een netwerk- en serviceorganisatie voor historici
en historisch geïnteresseerden, die streeft naar een open en op de maatscha ppij
gericht historisch bedrijf, naar het verspr eiden van historische kennis en naar het in
contact brengen van gelijkgestemden. Middelen daar toe zijn onder andere de website www.historischhuis.nl, publicaties, debatten, lezingen en het actief bijhouden
van een netwerk.

Bart van den Bosch
Barbara van den Broek
Annette Burgers
Trix van Doorn
Bastiaan Egberts
Joop Hopster
Irene Kingma
Yvette Kopijn
Jan de Laat
Nicolette van der Meer
Willem Melching
Daniel Metz
Annie van de Pas
Jacco Pekelder
Patricia Pisters
Jan Dirk Snel
Arjan Terpstra
Mehmet Ülger
Arjan Uittenbroek
Georgi Verbeeck
Manfred Wilke
Stefan Wolle

Plannen voor 2005
De werkzaamheden van het Historisch Platform waren de afgelopen jaren gericht
op zowel dienstverlening als op de organisatie van evenementen.Ook dit jaar
zullen wij dit twee-sporen-beleid voortzetten. Wij zijn van plan onze virtuele basis
www.historischhuis.nl technisch te verbeteren en het voortbestaan van de website
op deze manier veilig te stellen voor de toekomst. Daarnaast proberen wij de
bruggen te slaan tussen de professionele historici en geïnteresseerden in activiteiten als het Historisch Café, het project 'omissies' en een groot najaarsdebat. Bijzondere aandacht zullen wij dit jaar geven aan het wer ven van donateurs.
1. Internetactiviteiten
De website www.historischhuis.nl is de basis voor de virtuele dienstverlening van
het Historisch Platform aan zowel professionele historici als geïnteresseerden. De
doorlopend hoge bezoekersaantallen van de site laten zien dat deze steeds meer
wordt gewaardeer d. Maar de groeiende omvang van de verschillende onderdelen
van de site vraagt om een goede onderhoudsbeur t. Om de toekomst van de site
veilig te stellen willen wij investeren in de aanschaf van een Content Management
System en de opzet van een databasestructuur v oor onderdelen zoals recensiebank, sprekersgids en scriptiebank. Het nieuwe systeem zal het onderhouden
van de website sterk vereen voudigen en het mogelijk maken dat de bestuursleden
de inhoud van de site samen kunnen beheren. Daarnaast zal het opzetten van een
databasestructuur voor sprekersgids, recensiebank en scriptiebank het zoeken binnen de inhoud van de site zeer verbeteren.
Voorzitter Almut Sommer coördineert het werk aan de website.
2. Donateurswerving
Het werk van het Historisch Platform wordt voor een belangrijk deel mogelijk
gemaakt door donateurs. Maar niet alle activiteiten kunnen uit donaties worden
bekostigd. Op dit moment is onze financiële basis precair en is het noodzakelijk
om deze te stabiliseren. Daarom willen wij dit jaar actiever dan tot nu toe naar
buiten treden en donateurs werven. Alle bestuursleden zullen hier gezamenlijk
werk van maken.
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Organisaties waarmee het Historisch Platform in 2004 samenwerkte:
Anno
Boekman Stichting
Duitsland Web
Duitsland Instituut
Café P96
Stichting Geschiedenis, Beeld en Geluid
Historisch Nieuwsblad
Historici in Toekomstperspectief
Imagine IC
Felix Meritis
Radio Noord-Holland
Salon de Museologie/Reinwardt Akademie
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Sponsors:
Stadsdeel Zuid-Oost
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