
HVIJ Agenda ALV 14.02.2012 

    Historische Vereniging IJsselham 

               UITNODIGING          

Algemene Ledenvergadering dinsdag 14 februari 2012  

      
              Recreatiecentrum De Eikenhof, Paasloërweg 12, Paasloo     

                         Aanvang 20.00 uur 

 
Agenda 
 
1. Opening 
 
2. Ingekomen post / mededelingen 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2011 

(zie volgende pagina’s) en van de  
Extra Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2011 
(zie De Silehammer 19/2, p. 5v.) 

 
4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 
 
5. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor 2012 
 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
 
7. Bestuursverkiezing  

Aftredend en herkiesbaar:  
mw. H. van Beek-Braad, dhr. S. Pit en dhr. J.T. van Beek. 
Namen van tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk vijf dagen voor de datum 
van de vergadering worden ingediend bij de secretaris. 
Het bestuur heeft op 5 oktober 2011 op grond van zijn statutaire bevoegd-
heid volgens art. 8, lid 2, benoemd mw. A.H.M. van der Vegt, Paasloo.  
Dit besluit dient door de ledenvergadering bekrachtigd te worden. 

 
8. Rondvraag 
 
9. Pauze 
 
10. Dhr. R.H. Lensen, seniormedewerker Gemeentearchief  

“Mogelijkheden die het Gemeentearchief Steenwijkerland biedt” 
  
11. Sluiting 
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Historische  Vereniging  IJsselham 
 

NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering op 22 februari 2011 
 

in Recreatiecentrum De Kluft te Ossenzijl 
 

 
1. Opening  
De voorzitter dhr. Sietze Pit heet de 44 aanwezigen welkom. Hij blikt in een 
kort overzicht terug op de afgelopen periode. De permanente huisvesting van 
de HVIJ is voor 2011 zeer urgent, nu door Gemeente c.q. Woonconcept  m.i.v. 
1 juli 2011 de gebruikersovereenkomst is opgezegd. De voorzitter doet een 
dringend beroep op de leden zich beschikbaar te stellen als vrijwilliger bij de 
komende gedwongen verhuizing. 
 
2.  Ingekomen post / mededelingen 
De secretaris dhr. Jan Bakker stelt de ingekomen brief opzegging gebruikers-
overeenkomst aan de orde. Hij deelt mee, dat het beleidsplan 2011-2014, het 
daarbij behorende programma van eisen, de nieuwe statuten en het nieuwe 
huishoudelijk reglement op de website zijn geplaatst. Geïnteresseerden kun-
nen op aanvraag een papieren versie toegezonden krijgen. 
 
3.  Notulen van de jaarvergadering van 26 januari 2010 
Deze worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. Dhr. Wolter Tietema 
vraagt, of het in de nieuwe statuten vermelde om maximaal tweemaal herbe-
noemd te kunnen worden van een bestuurslid ook geldt voor een voorzitter. 
Dit wordt bevestigend beantwoord. 
 
4.  Jaarverslag secretaris  
Per 31 dec. 2010 telde de HVIJ 678 leden.  
Op de drie Weerribbenmarkten, de Jaarmarkt in Scheerwolde, in Ossenzijl en 
op de Herfstcrea in “Dalzicht” was de HVIJ vertegenwoordigd met een ver-
koop- en informatiestand.  
Na vaststelling van de nieuwe statuten in de ledenvergadering van 2010 heeft 
het bestuur een huishoudelijk reglement vastgesteld.  
Door publiciteit trachten we de bekendheid van de HVIJ te vergroten. Daarom 
wordt voor en na de lezingen een persbericht verzonden.  
De bijeenkomst met het bestuur van de Vereniging Historie Weststellingwerf 
(VHW) verliep zeer plezierig.  
Bij de jaarlijkse Archievendag in Steenwijk in oktober had de HVIJ een werk-
zaam aandeel. Het eerste boek “Inventaris van de gemeentelijke archieven 
van Oldemarkt 1811-1972” werd uitgereikt aan de Historische Vereniging IJs-
selham.  
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Enkele malen besprak het bestuur met wethouder Greven van de gemeente 
Steenwijkerland de accommodatieproblematiek. Op verzoek van de wethouder 
werd een beleidsplan voor de periode 2011-2014 en een programma van ei-
sen opgesteld.  
De website is  een onmisbaar instrument geworden voor het verkrijgen van 
informatie. Er komen veel vragen op het gebied van genealogie binnen.  
De  redactie deed vier goed verzorgde nummers van De Silehammer verschij-
nen. Jo Steenstra heeft aangegeven zijn functie van eindredacteur te willen 
neerleggen. Een oproep voor eindredacteur is in De Silehammer van decem-
ber geplaatst.  
Het bestuur besloot op verzoek van werkgroep archivering / digitalisering het 
computerprogramma “Adlib” aan te schaffen.  
De Werkgroep Activiteiten organiseerde de avonden met lezingen:  
drs. Henk Spreen, drs. Girbe Buist en dhr. Jaap Bakker, de slotavond met "De 
Karstensanghers” en de jaarlijkse excursie naar de museumboerderij "De Kar-
stenhoeve” te Ruinerwold.  
We zijn onze vrijwilligers zeer erkentelijk, die hand- en spandiensten verlenen 
op velerlei terreinen, zoals archiveren, het beheren van de website, het archi-
veren van oude foto’s, het bezorgen van De Silehammer en het verzorgen van 
de ledenadministratie.  
 
5. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor 2010 
De resultatenrekening vermeldt voor 2010 een voordelig saldo van € 191,12.  
De spaarrekening, bank- en kassaldi bedragen € 7516,30. De begroting voor 
2011 is sluitend, maar biedt weinig ruimte voor nieuw beleid. 
 
6.  Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie  
De kascommissie bestaande uit mw. Bettie van der Vegt en dhr. Arie Threels 
deelt mee, dat de boekhouding in orde is bevonden en het bestuur wordt de-
charge verleend. De kascommissie adviseert een overzichtelijker systeem op 
te zetten en wil minstens veertien dagen voor de ledenvergadering op uitnodi-
ging van de penningmeester haar werk verrichten.  
Het bestuur neemt dit advies ter harte. 
Dhr. Arie Threels en mevr. Joke Smit-Fortuin vormen de kascommissie voor 
2012. Voor reserve meldt zich aan dhr. Henk Dolstra. Mw. Bettie van der Vegt 
wordt bedankt voor de verleende diensten. 
 
7.  Bestuursverkiezing 
Er zijn geen namen van kandidaten ingediend, de vergadering wenst geen 
hoofdelijke stemming, zodat herbenoemd zijn dhr. Imke Weemstra en dhr. 
Cees Vroklage. Dhr. Paul Kempers wordt bij acclamatie benoemd en stelt zich 
kort voor.  
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8.  Rondvraag 
Mw. Bettie van der Vegt vraagt wat met het luchtkasteel bedoeld wordt.  
Hiermee heeft men willen aangeven, dat de mogelijke door de wethouder aan-
vankelijk genoemde oplossing voor de toekomstige huisvesting op niets uitliep. 
Dhr. Marten Mintjes attendeert het bestuur op de leegstaande kantoren in het 
Dienstencentrum als mogelijke huisvesting. De gemeente wil echter, dat de 
HVIJ door de totale renovatie van het Dienstencentrum naar elders verhuist. 
Dhr. Arie Threels benadrukt de door de leden gewenste zelfstandigheid van de 
HVIJ. 
Dhr. Jo Steenstra geeft aan dat het Jaarverslag 2010 op de website is ge-
plaatst. 
 
10.  Verhalen uit de oude doos 
Dhr. Henk Dolstra wist een nostalgisch gevoel op te wekken en vele malen 
instemmend geknik van zijn vooral oudere toehoorders met zijn humoristische 
verhalen uit het midden van de vorige eeuw. Hij vertelde over de postbode, de 
telegrambesteller, over de leedaanzegger of de aanspreker in pandjesjas, over 
de lach met een traan, over de klompen op het graf in Paasloo van de vroege-
re brugwachter, over de winkelier Hendrik Braad uit Ossenzijl, die in weer en 
wind de boodschappen uitventte met fiets of punter, over de reclame van de 
bokkenboer en over het beurtschip de “Minor” van Joontjes, zo lang onderweg  
van Ossenzijl via Wetering naar Steenwijk, dat een handige breister een paar 
sokken tijdens deze tocht kon breien. Ook de sterke smid uit Ossenzijl, die 
overigens wel eens met veel moeite met hulp van de omstanders een onwillig 
paard moest beslaan, werd genoemd. 
Uit zijn periode als rijschoolhouder vertelde de spreker van deze avond over 
die kleine pastoor, die slechts met heel veel moeite zijn rijbewijs wist te halen 
en van de examinator de cryptische uitslag kreeg uit het bijbelboek, Handelin-
gen 8:39: hij reisde zijn weg met blijdschap. 
De voorzitter bedankte de spreker van deze avond en mevr. Hennie van Beek-
Braad overhandigde hem een verdiende attentie.  
 
11.  Sluiting  
Om 22.30 uur dankte de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid, herhaalde 
zijn oproep voor vrijwilligers en wenste ieder wel thuis. 
 
Vastgesteld te Paasloo op 14 februari 2012. 
 
 
Voorzitter:    Secretaris: 
 

 


