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Historische Vereniging IJsselham 

NOTULEN  

Algemene Ledenvergadering  

d.d. 14 februari 2012 

in Recreatiecentrum De Eikenhof te Paasloo 

  
       
1. Opening 
Voorzitter Sietze Pit heet de 37 aanwezigen welkom, in het bijzonder dhr. Roel 
Lensen, seniormedewerker van het gemeentearchief Steenwijkerland en zijn 
collega-archivaris mevr. Caroline Vuursteen. Hij verontschuldigt het bestuurslid 
Cees Vroklage, die deze avond niet aanwezig kan zijn. Juist deze avond neemt 
de gemeenteraad van Steenwijkerland de beslissing, overigens bij hamerslag, 
de noodzakelijke gelden voor de huisvesting van ons nieuwe onderkomen be-
schikbaar te stellen. De uitslag is bekend nu in de raadscommissievergadering 
van 31 januari reeds positief op onze aanvrage is gereageerd. De voorzitter 
dankt degenen die al zeer veel tijd en energie hebben gestoken in de realisatie 
van ons nieuwe onderkomen. Het wordt een fraai geheel.  
 
2. Ingekomen post / mededelingen  
Er is geen ingekomen post. Ook zijn er geen bijzondere mededelingen. 
 
3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2011  
en van de extra Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2011   
Beide verslagen worden zonder wijzigingen en zonder verdere discussie vast-
gesteld en ondertekend. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris  
In zijn jaarverslag geeft de secretaris Jan Bakker door middel van een Power-
Point presentatie aan waarmee het bestuur en de werkgroepen van de HVIJ 
zich in 2011 hebben bezig gehouden. Het jaarverslag wordt in zijn geheel op 
de website geplaatst. Wie prijs stelt op een papieren versie kan deze toege-
stuurd krijgen. De belangrijkste feiten van 2011 zijn de gestarte samenwerking 
met de Museumboerderij Paasloo, voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting 
en het opvullen van bestaande vacatures in het bestuur, zodat het bestuur 
weer op volle sterkte is. 
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5. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor 2012  
Uit het verslag van de penningmeester blijkt, dat het boekhoudkundig jaar 2011 
afgesloten wordt met een nadelig saldo. Een van de oorzaken hiervan is het 
investeren in de licenties van het administratieprogramma Adlib. Dit is een 
incidentele uitgave. Structurele uitgaven die de begroting 2012 drukken zijn de  
maandelijkse huurbedragen, de uitgave van ons kwartaalblad De Silehammer 
met bijbehorende portokosten, energiekosten en de kosten van lezingen.  
Mevr. Joke Smit-Fortuin attendeert het bestuur op een mogelijke verlaging van 
de post bankkosten. Een nieuwe bron van inkomsten zullen zijn de opbrengst 
van de advertenties in De Silehammer. Dhr. Jo Steenstra (werkgroep Redactie) 
is zeer benieuwd naar de reacties op het plaatsen van advertenties en vraagt 
hem daarover in te lichten. De verhoogde contributies, de bijdrage van de ge-
meente van € 20.800 en de toegezegde steun van het Kerspel IJsselham van 
€ 7.500 zullen gestort worden in een nieuw te creëren Algemene Reserve. 
 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit mevr. Joke Smit-Fortuin en dhr. Arie Threels 
kan meedelen, dat de door penningmeester Imke Weemstra gevoerde boek-
houding prima in orde is. Tot nieuwe leden van de kascommissie worden be-
noemd dhr. Wiebe Boelsma en dhr. Jan Smit. Twee nieuwe leden moesten 
benoemd worden, daar dhr. Henk Dolstra om gezondheidsredenen niet de 
vacature kan vervullen die is ontstaan door het vertrek van dhr. Arie Threels uit 
de kascommissie. 
 
7. Bestuursverkiezing  
Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend. Bij de bestuursverkiezing 
worden bij acclamatie herkozen mevr. Hennie van Beek-Braad, dhr. Sietze Pit 
en dhr. Johan van Beek. De eerdere benoeming door het bestuur van mevr. 
Bettie van der Vegt, beheerder van de Museumboerderij Paasloo, wordt even-
eens bij acclamatie door de leden bekrachtigd. Mevr. Bettie van der Vegt be-
dankt het bestuur en leden voor het in haar gestelde vertrouwen. Ze heeft nu 
wel ontdekt hoeveel werk er achter de schermen wordt verricht. De website 
van de Museumboerderij Paasloo is vernieuwd en ze nodigt de aanwezigen uit 
daar eens kennis van te nemen. 
 
8. Rondvraag 
Dhr. Jan Smit vraagt een oplossing voor het opnieuw plaatsen van de ge-
brandschilderde ramen met de wapens van de voormalige gemeenten waaruit 
in 1973 IJsselham werd gevormd. Uit veiligheidsoverwegingen zijn ze uit het 
voormalige gemeentehuis verwijderd en tijdelijk opgeslagen in het Diensten-
centrum. Voorwaarde, gesteld door wethouder Greven is, dat de ramen bij 
elkaar blijven, omdat het één kunstwerk vormt. Door het gewicht, de grootte en 
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de kwetsbaarheid weet men direct geen oplossing. Een koperen pomp, even-
eens uit het voormalige gemeentehuis, kan bij de HVIJ geplaatst worden. 
 
9. Mogelijkheden die het Gemeentearchief Steenwijkerland biedt 
Seniormedewerker Gemeentearchief Steenwijkerland dhr. Roel Lensen, daarbij 
bijgestaan door zijn collega-archivaris mevr. Caroline Vuursteen, vertelt hoe na 
jarenlang hard werken het archief met behulp van vele vrijwilligers in zoverre 
gereed is, dat men nu in het stadium is gekomen om de boer op te gaan.  
Zo wil men de burgers van Steenwijkerland attenderen op de vele gebruiksmo-
gelijkheden en de eenvoudige toegankelijkheid van het gemeentelijk archief.  
Het archief van 1500 meter lengte is voor genealogen om van te likkebaarden, 
maar het is ook een ware goudmijn voor allen die geïnteresseerd zijn in andere 
facetten van de historie van de gemeente Steenwijkerland, dus ook de ge-
schiedenis van de voormalige gemeenten Steenwijk, Brederwiede en IJssel-
ham. De bezoeker hoeft niet deskundig te zijn, want de mensen van het archief 
zullen hun klanten vijf dagen per week graag met raad en daad gratis bijstaan. 
Thuis kan men voor het bezoek aan het archief al vele voorbereidingen treffen 
door op de website van de gemeente Steenwijkerland informatie te zoeken. 
Het oudste archiefstuk dateert van 1354. Hierin worden aan Vollenhove stads-
rechten verleend. Omdat Blankenham vroeger aan de Zuiderzee lag, is er een 
register voor de strandvonderij. Van het Kerspel IJsselham zijn nog zoge-
naamde boetecedels aanwezig, waarin de niet-aanwezigen met een geldbe-
drag beboet en geregistreerd werden. Gevreesde vijanden van een archief zijn 
muizen, insecten (zilvervisjes), schimmels, verzuring en inktvraat. In het archief 
is een constante temperatuur van 18° Celsius en een luchtvochtigheid van 
circa 50%. Naast een aantal vaste medewerkers is er ook een aantal zeer ge-
waardeerde vrijwilligers in het archief werkzaam. Zeer lezenswaardig is het in 
2011 verschenen boek, geschreven door Jolanda de Kruyf “Ontmoetingsplaats 
van verhalen - Het gemeentearchief van Steenwijkerland”, dat nu genomineerd 
is voor de prijs van het Overijssels Boek 2012.  
 
10. Sluiting  
Om 22.30 uur dankt de voorzitter de gasten dhr. Roel Lensen en mevr. Vuur-
steen voor de zeer interessante informatie. Mevr. Hennie van Beek-Braad biedt 
hen een attentie aan. De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid, 
wenst ieder wel thuis en sluit de vergadering. 
 
Vastgesteld te Ossenzijl op 12 februari 2013      
 
Voorzitter:         Secretaris: 
 

Ook zo tevreden over onze HVIJ-site? Met uw stem kan die een prijs winnen! 
Stemmen kan vanaf 15 december: www.geschiedenisonline.nl    


