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HISTORISCHE  VERENIGING IJSSELHAM 

 
Algemene Ledenvergadering 14 februari 2022 

MFC Dalzicht 

 
 
 

Aanwezig (bestuur): Koos Bijmolt, Hans Vrind (waarnemend voorzitter), Hans Borg 
(penningmeester), Colin Hoek (wnd. Secretaris), Roel Smit 
 
Aanwezig (leden): Herman Snelder, Jan Smit, Jurrie Dedden, fam. ’t Hart, Linda 
Polderman, Klasina Hoen 
 

1. Opening 

Om exact 20.00 uur opent Hans Vrind de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom. Door de beperkingen van de laatste maanden en de onzekerheid over het 

al dan niet door kunnen laten gaan van de ALV is het aantal aanwezigen beperkt, 

maar we zijn blij dat het nu weer in deze vorm mogelijk is en hopen dat dit de start 

kan zijn voor een goed verenigingsseizoen. 

 

2. Ingekomen post/mededelingen 

Hans meldt dat zich twee kandidaat-bestuursleden hebben gemeld, die later in de 

vergadering gelegenheid zullen krijgen zich voor te stellen. Ondanks deze positieve 

ontwikkeling zijn we er nog niet en een ieder wordt opgeroepen om mogelijke 

kandidaten onder de aandacht van het bestuur te brengen. 

 

Op donderdag 24 maart zal Yftinus Popta (maritiem archeoloog, verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Groningen) om 20.00 uur de lezing geven die eerder uitgesteld 

moest worden.  

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2020 

Er worden geen opmerkingen over deze notulen gemaakt, mede wegens de 

inmiddels achterhaalde actualiteit ervan. 

 

4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 

Hans Vrind leest het verslag over het afgelopen jaar voor. Dit verslag zal tevens op 

de website van de HVIJ geplaatst worden.  

Rob ’t Hart geeft aan dat het ledenbestand aan de administratie gekoppeld kan 

worden, om zo met minder moeite beiden synchroon te kunnen laten lopen en 

automatisch overzichten te kunnen genereren. Hans Borg zal deze mogelijkheden 

verder verkennen. 

 

Linda Polderman meldt dat ze weinig tot geen kopij ontvangt van het bestuur voor 

opname op de website. De verminderde activiteiten als gevolg van corona zijn hier 

mede debet aan, maar het bestuur neemt deze opmerking ter harte. 

 

Vervolgens stellen beide aspirant-bestuursleden (Hjördis Barfoot en Robert van den 

Belt) zich kort maar enthousiast voor. Op de vraag van de wnd. voorzitter of de 

vergadering akkoord gaat met hun toetreden tot het bestuur volgt applaus, 

waarmee de aanstelling een feit is. 
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Naar aanleiding van de financieel niet riante situatie doet Jan Smit de suggestie om 

te bezien of een beroep op het Bercoop-fonds of de Pasman Stichting mogelijk is. 

Dit wordt verder onderzocht. 

 

Met betrekking tot het werken met de metaaldetectors meldt Jan Smit dat het 

mogelijk zinvol is om contact te zoeken met de gemeente Steenwijkerland om tijdig 

geïnformeerd te worden over bouw- en graafactiviteiten. 

 

5. Verslag van de penningmeester over de financiële positie 

Naar aanleiding van een opmerking van Rob ’t Hart over het niet in de ALV 

goedgekeurd zijn van de financiële gegevens van 2020 wordt na ampel beraad 

besloten om de gegevens van zowel 2020 als 2021 met de volgende uitgave van 

de Silehammer mee te sturen en deze aan de leden ter goedkeuring voor te leggen 

op de avond van de lezing van dhr. Popta (24 maart). 

 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

De kascontrolecommissie heeft het jaarverslag 2021 en de begroting voor 2022 

goedgekeurd. Het benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie zal op 24 

maart plaatsvinden (zie bovengenoemd punt). 

 

7. Aankondiging expositie 2022 

De komende expositie betreft de kernen Kalenberg, Hoogeweg en IJsselham. Het 

is buitengewoon jammer dat de geplande expositie over 75 jaar bevrijding niet door 

heeft kunnen gaan en inmiddels afgebroken is; mogelijk dat er over drie jaar bij de 

80-jarige herdenking alsnog mogelijkheden zijn. 

 

8. Bestuursverkiezing 

Hjördis Barfoot en Robert van den Belt zijn met goedkeuring van de aanwezigen 

aangesteld als bestuurders (zie ook punt 4). Er hebben zich geen tegenkandidaten 

gemeld. 

 

9. Rondvraag 

Jan Smit geeft de naam door van een betrouwbare Nederlandse provider voor 

cloud-opslag. Hans Vrind bevestigt dat we met deze partij aan de slag gaan. 

Verder geeft Jan Smit aan dat hij een vermelding van de film “75 jaar bevrijding” in 

het verslag over afgelopen jaar gemist heeft. 

 

Hjördis meldt dat ze een aantal goede ideeën heeft opgeschreven en dat het haar 

leuk lijkt om met de andere bestuursleden zaken op te pakken om de historie van 

onze mooie omgeving aan het publiek bekend(er) te maken. 
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10. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Hans Vrind de vergadering en dankt de 

aanwezigen voor hun bijdrage. 

 
 
  
 
 
Vastgesteld te Oldemarkt, XX maart 2022 
 
 
I. Weemstra, voorzitter     C. Hoek, tijdelijk secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


