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                   Historische Vereniging IJsselham 
 

                        NOTULEN 
 

               Algemene Ledenvergadering 
 

                       d.d. 12 februari 2013 
         in Recreatiecentrum De Kluft te Ossenzijl 
 

 

 
1. Opening 
Voorzitter Sietze Pit heet de ruim zestig aanwezigen welkom, in het bijzonder 
dhr. Bert Meijerink, de spreker van deze avond.  
De voorzitter dankt nogmaals degenen die in het afgelopen jaar zeer veel tijd 
en energie hebben gestoken in de realisatie en inrichting van ons nieuwe on-
derkomen. Het is een fraai geheel geworden. 
 
2. Ingekomen post / mededelingen  
Er is geen ingekomen post. Ook zijn er geen bijzondere mededelingen. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2012  
Deze notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld en onder dankzegging 
aan de secretaris ondertekend.  
Naar aanleiding van de notulen vraagt dhr. Wolter Tietema waar de gebrand-
schilderde ramen met de wapens van de voormalige gemeenten, waaruit in 
1973 IJsselham werd gevormd, zijn gebleven. Deze zijn in het Dienstencen-
trum en worden mogelijk in het nieuwe Dienstencentrum in de bouw opgeno-
men. Een koperen pomp, eveneens uit het voormalige gemeentehuis, is in 
bezit van de HVIJ.  
 
4. Jaarverslag van de secretaris  
In zijn jaarverslag geeft de secretaris dhr. Jan Bakker door middel van een 
PowerPoint presentatie aan waar het bestuur en de werkgroepen van de HVIJ 
zich in 2012 mee hebben bezig gehouden.  
Het originele jaarverslag wordt in zijn geheel op de website van de HVIJ ge-
plaatst.  
De belangrijkste feiten van 2012 zijn de verbouwing en verhuizing, het open-
stellen van het museale gedeelte tijdens de maanden juli en augustus voor één 
dag per week en de opening van het HCIJ op 29 september 2012.  
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5. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor 2013  
Uit het verslag van de penningmeester blijkt, dat het boekhoudkundig jaar 2012 
afgesloten wordt met een algemene reserve van € 31.182,52. Dit bedrag is 
opgebouwd uit de bijdragen van Gemeente, Kerspel, en fondsen.  
De begroting 2013 is sluitend voor een bedrag van € 15.060,-. Structurele uit-
gaven die de begroting 2013 drukken, zijn de maandelijkse huurbedragen, de 
uitgave van ons kwartaalblad De Silehammer met bijbehorende portokosten, 
energiekosten en de kosten van lezingen.  
 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit mw. Joke Smit-Fortuin en dhr. Wiebe Boels-
ma, deelt mee, dat de door penningmeester dhr. Imke Weemstra gevoerde 
boekhouding prima in orde is.  
Tot nieuw lid van de kascommissie in de vacature van mw. Joke Smit-Fortuin 
wordt benoemd dhr. Wiecher van Beek.  
Dhr. Jan Smit, in 2012 benoemd tot reserve, trekt zich wegens kandidaatstel-
ling voor een bestuursfunctie terug uit de kascommissie.  
In zijn plaats is dhr. Wolter Tietema bereid tot reservelid van de kascommissie 
benoemd te worden.  
 
7. Bestuursverkiezing  
De voorzitter draagt wegens beëindiging van zijn functie de hamer over aan 
waarnemend voorzitter dhr. Imke Weemstra.  
Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend.  
Bij de bestuursverkiezing worden bij acclamatie herkozen dhr. Cornelis Bijkerk, 
mw. Bettie van der Vegt en dhr. Jan Bakker. Zij nemen de benoeming aan. 
Dhr. Bertus Otten merkt op, dat over personen eigenlijk schriftelijk gestemd 
dient te worden. Dat is correct, maar als de vergadering unaniem akkoord gaat 
met verkiezing bij acclamatie is dit statutair toegestaan.  
Eveneens nemen de bij acclamatie benoemde nieuwe bestuursleden dhr. Jan 
Smit en dhr. Henk Dorman hun benoeming aan. Zij stellen zich voor aan de 
vergadering.  
De wnd. voorzitter bedankt namens het bestuur, de  vrijwilligers en de leden de 
scheidende bestuursleden dhr. Sietze Pit, mevr. Hennie van Beek-Braad en 
dhr. Johan van Beek. Hij heeft grote waardering voor de wijze, waarop zij ieder 
met zijn of haar speciale vaardigheden de HVIJ in de afgelopen jaren hebben 
gediend. Als blijk van waardering biedt hij hen een geschenkbon aan met 
bloemen.  
Hij constateert dat er nu een onvervulde vacature is en roept de vergadering op 
mee te denken, hoe deze vervuld zou kunnen worden. 
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8.  Rondvraag 
Dhr. Alex Dooper informeert naar de mogelijkheid de bibliotheek van de HVIJ 
te raadplegen. Dat is tijdens de inloopavonden mogelijk. Ook vraagt hij nadere 
gegevens over het boek “Ontmoetingsplaats van verhalen - Het gemeentear-
chief Steenwijkerland” van Jolanda de Kruyf. Hij zal deze gegevens toege-
stuurd krijgen door de secretaris. 
 
9. De Kunstbunker in het Dennenbos bij Paasloo  
Dhr. Bert Meijerink uit Steenwijkerwold houdt een lezing over het ontstaan en 
gebruik van de tot de verbeelding sprekende Kunstbunker in Paasloo.  
Spreker, geboren in 1962, is vanaf zijn jeugd geïnteresseerd geweest in dit wat 
mysterieus aandoende gebouw. Deze bunker doet denken aan de bouwstijl 
van de zgn. Delftse School. Eigenlijk ligt de bunker niet in Paasloo, maar in 
Basse. De bovengrondse Rijksbergplaats voor Kunstschatten werd In de 
Tweede Wereldoorlog gebouwd en is, op enkele jaren van leegstand na, nog 
steeds in gebruik. Het typische puntdak van de bunker, van bovenaf gezien 
lijkend op een dak van een boerenschuur en negen meter dik, moest mogelijke 
projectielen zo snel mogelijk doen afketsen. De binnenruimte met muren van 
vier meter dik is voorzien van een klimaatregeling. Hiervoor stonden in de be-
ginperiode aggregaten opgesteld voor het leveren van de noodzakelijke elektri-
citeit, omdat Paasloo daarvan nog was verstoken. Werken van schilders als 
Johannes Vermeer, Jan Steen en Charley Toorop vonden hier ooit onderdak. 
Dat de Nachtwacht hier geweest zou zijn, is een fabeltje. Dit beroemde schilde-
rij van Rembrandt werd veilig opgeborgen in een depot in de Pietersberg bij 
Maastricht. De aangebouwde woning is nog steeds in gebruik. Op de vijver 
voor de bunker hebben heel wat kinderen het schaatsen geleerd.  
De spreker had zich uitstekend gedocumenteerd en toonde een aantal bijzon-
dere foto’s van de bouw.  
 
10. Sluiting 
Om 22.30 uur dankt voorzitter Weemstra de spreker van deze avond hartelijk 
voor zijn interessante verhaal. Al enkele jaren had hij geprobeerd dhr. Bert 
Meijerink tot een lezing voor de HVIJ over te halen en hij spreekt zijn voldoe-
ning uit, dat dit nu gelukt is.  
Mw. Hennie van Beek-Braad biedt dhr. Meijerink een attentie aan.  
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid, wenst ieder wel thuis en 
sluit de vergadering. 
 
Vastgesteld te Ossenzijl  op 11 februari 2014      
 
Voorzitter:        Secretaris:       

 
 


