Historische Vereniging IJsselham

Jaarverslag van de activiteiten van de HVIJ in 2016
Op de ledenvergadering van 2016 op 11 februari bij De Kluft, werd afscheid genomen van Jan Smit die toen
nog voorzitter en secretaris was.
We genoten na die vergadering van de lezing van Piet van Noort die ons meenam op zijn reis naar Santiago
de Compostela in Spanje maar die dat dichterbij haalde met zijn leus: Camino de Santiago aan het wad en
Oldemarkt aan het Mallegat; hetgeen duidt op het Jabikspad.
Daarmee kom ik meteen bij de andere lezingen waar we dit jaar van hebben kunnen genieten:
-op 22 maart verzorgde de werkgroep Oldemarkt de lezing “Oldemarkt in Beeld” in de Landerijen;
-op 10 november kwamen, ondanks de gewijzigde datum, toch veel mensen in Dalzicht naar Dhr. Kloosterman luisteren naar zijn verhaal over Gerrit Jonker;
-Andries van der Veen had veel verhalen over de vervening van het laagveen en daar konden we op 19
januari van genieten en, we hebben er nog 2 tegoed:
-vandaag komt Andries van der Veen ons een natuurfilm laten zien en
-op 30 maart kunnen we naar Gebouw Paasloe voor een lezing over J.C. Bloem waarbij Jaap van der Meer
ons ook meeneemt naar de begraafplaats.
In maart hebben de bestuurders de taken verdeeld. Imke Weemstra was vanaf toen de voorzitter; Herman
Snelder de secretaris en Bettie van der Vegt bleef onze penningmeester. Paul Kempers, Roel Smit en Hans
Vrind complementeerden het bestuur. We zijn dus in 2 jaar van een 9 koppig bestuur door allerlei redenen
terug gegaan naar 6 mensen. We hopen dat er spoedig leden zijn die ons bestuur komen versterken. Er is
de afgelopen tijd met 3 kandidaten gesproken maar die hebben aangegeven nog niet een bestuurstaak op
zich te willen nemen.
Misschien was dat wel omdat het bestuur in de maartvergadering heeft afgesproken de consumpties bij de
lezingen voortaan zelf te betalen.
Wat deed het bestuur in 2016 nog meer dan besturen?
De ledenadministratie is door Bettie overgedragen aan de secretaris en, in goed overleg met Wim Pouwels,
is de verzendlijst voor De Silehammer gesynchroniseerd.
Ook bleek het hard nodig te zijn om de protocollen te herzien. Het moet duidelijk zijn waar de vereniging voor
staat, hoe alles werkt, welke afspraken er zijn en welke commissies wat hoe doen. Paul Kempers en Herman
Snelder zijn daar, nadat Jan Rozendal een eerste aanzet had gegeven, een poos mee bezig geweest en de
nieuwe map is op een haar na klaar.
Ook is er een nieuwe laserprinter opgehaald in Houten zodat de werkzaamheden in het HCIJ doorgang kunnen vinden.
Tevens hebben Paul, Herman en Hans diverse, voor ons belangrijke bijeenkomsten in de regio, bezocht.
Gelukkig hebben we bij de HVIJ vele vrijwilligers.
Tijdens de nieuwjaarsborrel, verzorgd door Bettie en Jennie, hebben we hen op 14 januari hartelijk bedankt
voor hun inzet.
Twee vrijwilligers moeten nog even apart worden benoemd omdat er nieuwe functies zijn gecreëerd: -Koos
Winters is onze nieuwe “huismeester”. Voor zijn taken is door Paul en Herman een protocol opgesteld en
Koos gaat proberen daaraan te voldoen.
-Jan van der Werke is onze nieuwe facebook- beheerder.
Ook wil ik graag de mensen die De Silehammer 4x per jaar vullen en vormgeven, een compliment geven
voor hun werk. Zoals u gemerkt heeft, is de omslag aangepast. Er is nu een wat strakker vormgegeven ont-
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werp gekozen en op die ene zwart-witte omslag van maart 2016 moet u zuinig zijn want dat zal natuurlijk een
verzamelaarsitem worden.
We hebben dit jaar de HVIJ weer laten schitteren door onze acties:
-Op monumentendag was de HVIJ prachtig aanwezig in Kuinre in de hervormde kerk.
-Tijdens het Kerstrondje was de HVIJ de enige attractie die een kraam had en dat trok echt veel publiek. De
hele dag heeft Greet Snelder, zonder pauze, “spekdikken” staan bakken en Herman kon zo af en toe wat
“verdronken pepernoten” kwijt. Het leverde de HVIJ bijna 300 bezoekers aan de expositie over Oldemarkt
op; er zijn diverse boeken verkocht en we kregen er een paar nieuwe leden en een vrijwilliger bij.
-De expositie over Oldemarkt heeft daardoor ongeveer in totaal 1000 bezoekers opgeleverd. Dat is een mooi
succes voor de werkgroep die deze expositie vorm heeft gegeven. De namen zijn:
Niesje en Jan Visser; Marijke Braad, Jan Pit, Cees Vroklage en Jan Smit.
-Ondertussen heeft het bestuur besloten dat de volgende expositie zal worden gehouden van 30 september
t/m 16 december en zal gaan over Ossenzijl.
Hoe blijft ons HCIJ bezienswaardig?
Steeds maar dezelfde uitstalling hebben tussen de exposities, is op den duur niet meer aantrekkelijk. Daarom zijn we blij dat onze voorraad artefacten uit vroeger tijden geregeld wordt aangevuld en dit jaar in het
bijzonder met opnieuw vondsten van Gerrit Jonker en van Dhr. Spitzen. In het HCIJ worden deze zaken
gefotografeerd en gearchiveerd en de Museumgroep, o.l.v. Cees Vroklage zal, als het voorbereidende werk
klaar is, de uitstalling verzorgen.
Ook dreigden we de vondsten van Gerrit Jonker kwijt te raken, maar, in goed overleg met het IJstijdenmuseum, is een oplossing bedacht die in de toekomst nieuwe kansen biedt voor beide organisaties.
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