7. Bestuursverkiezing
Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend. Bij de bestuursverkiezing
wordt bij acclamatie herkozen dhr. Paul Kempers. In de vacatures ontstaan
door het vertrek van de heren Cees Vroklage en Imke Weemstra worden bij
acclamatie gekozen de heren Herman Snelder en Albert Benak. Zij stellen zich
voor aan de vergadering. De voorzitter constateert, dat er nog een onvervulde
vacature is en roept de vergadering op mee te denken, hoe deze vervuld zou
kunnen worden. Voorzitter Jan Smit bedankt de scheidende bestuursleden de
heren Imke Weemstra en Cees Vroklage. Hij heeft grote waardering voor de
wijze waarop zij met hun speciale vaardigheden de HVIJ in de afgelopen jaren
gediend hebben. Het doet hem deugd dat beide scheidende bestuursleden
betrokken zullen blijven bij het vrijwilligerswerk van de HVIJ en hand- en spandiensten willen verlenen ook in de toekomst. Als blijk van waardering biedt hij
hen een geschenkbon aan.
8. Rondvraag
Dhr. Cor de Wilde informeert naar de toekomst van de Museumboerderij Paasloo en naar de mogelijkheid eventuele objecten aan te schaffen en zodoende
veilig te stellen voor de HVIJ.
De voorzitter antwoordt, dat de toekomst van de Museumboerderij uitsluitend in
handen is van de familie Van der Vegt. Hierin speelt de HVIJ geen enkele rol
en gezien het zojuist besproken verslag van de penningmeester is wel gebleken, dat er voor de HVIJ geen enkele financiële mogelijkheid is.
9. De geschiedenis van de doedelzak
Na het huishoudelijk deel wist dhr. Jan Pit uit Steenwijkerwold op boeiende
wijze te vertellen over zijn lievelingsinstrument, de doedelzak. Uitgedost in een
heus Schots kostuum vertelde hij over het ontstaan van de doedelzak en over
alle onderdelen waaruit zo’n instrument bestaat. Uiteraard werd door hem het
“Scotland the Brave”, het onofficiële volkslied van Schotland gespeeld.

Historische Vereniging IJsselham
UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering op donderdag 26 februari 2015
in Kantine/Restaurant van Camping Krolsbergen, Paasloërweg 16 te Paasloo
Aanvang 20.00 uur

Agenda
1.

Opening

2.

Ingekomen post / mededelingen

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2014
(zie volgende pagina’s)

4.

Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen

5.

Jaarverslag van de penningmeester over de financiële positie
• jaarverslag 2014
• begroting 2015
• meerjarenbegroting
• voorstel tot contributieverhoging met € 2,50 in 2016

6.

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

7.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Jan Bakker
Het bestuur stelt dhr. Roel Smit, Paasloo, kandidaat.
Namen van (tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk vijf dagen voor de datum
van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.

8.

Rondvraag

9.

Pauze

10. Sluiting
Om 22.30 uur dankt voorzitter dhr. Jan Smit de spreker van deze avond hartelijk voor zijn interessante verhaal en biedt hem een attentie aan.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid, wenst ieder wel thuis en
sluit de vergadering.
Vastgesteld te Paasloo, 26 februari 2015
Voorzitter:

Secretaris:
10. Joodse gebruiken
Lezing door de zeereerwaarde heer Th.L.M.M. van der Sman,
pastoor van de parochie van de H. Christoffel in Steenwijkerland.
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NOTULEN
van de

Algemene Ledenvergadering
d.d. 11 februari 2014
in Gebouw Paesloe te Paasloo
1. Opening
Waarnemend voorzitter Jan Smit heet ongeveer veertig leden welkom, in het
bijzonder dhr. Jan Pit, de spreker van deze avond.
Hij deelt mee dat voorzitter Imke Weemstra, hoewel aanwezig, door een zware
blessure niet in staat is deze avond te leiden. Hij wenst hem een voorspoedig
herstel toe.
2. Ingekomen post / mededelingen
Er is geen ingekomen post. Ook zijn er geen bijzondere mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2013
Deze notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld en onder dankzegging
aan de secretaris ondertekend.
Naar aanleiding van de notulen vraagt dhr. Jaap van Gunst naar de plannen
met de gebrandschilderde ramen, voorzien van de wapens van de voormalige
gemeenten waaruit in 1973 IJsselham werd gevormd. Aanvankelijk had men
plannen deze te plaatsen in het nieuwe Dienstencentrum “De Landerijen”. Door
hun omvang was dat niet mogelijk en nu staan ze opgeslagen in een container
op de gemeentewerf in Steenwijk, totdat een nieuwe bestemming ooit wordt
gevonden. Het delen van de collectie is volgens de verantwoordelijke wethouder gezien de opvatting van de kunstenaar niet mogelijk.
De voorzitter deelt mee, dat naar aanleiding van de lezing van Bert Meijerink
een film uit 1992 over de Kunstbunker is besteld.
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 2013 mee hebben bezig gehouden.
Het jaarverslag wordt op de website van de HVIJ geplaatst.
Een belangrijke activiteit van 2013 was de expositie in het kader van het HVIJDorpenplan over Wetering en Omstreken.
Daarnaast waren er de reguliere activiteiten zoals de HVIJ-stand op de drie
Weerribbenmarkten, drie lezingen; de excursie naar Havelte; HVIJ-stand op
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Ponymarkt in Scheerwolde; HVIJ-stand op Open Monumentendag in Kuinre;
HVIJ-stand op Archievendag+deelname quiz; het optreden van Duo Zorg &
Loos (Jan Rozendal en Douwe van der Helm) en HVIJ-stand op Kerstrondje
Oldemarkt.
De filmavonden waarop oude films vertoond worden, blijken een succes.
5. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor 2014
In 2013 heeft de HVIJ voor het eerst een balans opgesteld. De inventaris is
gesteld op vervangingswaarde. Door de grote inbreng van vrijwilligers en giften
in geld en goederen is dit bijeengebracht. Het vermogen is aldus voor een
groot deel vermogen-op-papier.
Door het voor het eerst maken van een balans is het verlies groter dan begroot; de afschrijving, met de voorziening terugbetaling subsidie (zie hieronder), verklaart voor een groot deel het verschil met de begroting.
Het wel aanwezige vermogen dient voor de langjarige begroting en continuïteit
van de HVIJ.
Als bijzondere last is opgenomen een terugbetaling aan het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Steenwijkerland. Op dit moment is – gelukkig – duidelijk dat dit vervalt, de vrijval is echter geoormerkt voor zekere uitgaven ten behoeve van de inrichting en de museale functie.
Structurele uitgaven die op de begroting 2014 drukken, zijn de maandelijkse
huurbedragen, de uitgave van ons kwartaalblad De Silehammer met bijbehorende portokosten en de hoge energiekosten. Volgens bestuurslid dhr. Paul
Kempers zijn deze deels te wijten aan het achterstallig onderhoud van de cvinstallatie. Nu deze beter wordt onderhouden, zal dit zeker tot minder hoge
kosten leiden.
Dhr. Cor de Wilde informeert naar de huurverhoging. De voorzitter antwoordt,
dat deze verhoging bij het aangaan van het contract is afgesproken, evenals
de verhoging van de contributie in 2015.
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Wiecher van Beek en Wiebe Boelsma, deelt bij monde van dhr. Wiecher van Beek mee, dat de penningmeester
mevr. Bettie van der Vegt een grote pluim verdient voor de wijze waarop ze de
boekhouding heeft georganiseerd. De boekhouding is prima in orde. Hij spreekt
zijn vertrouwen uit in het gevoerd beleid.
De voorzitter dankt de kascommissie en stelt voor bestuur en penningmeester
decharge te verlenen en betrekt in zijn dankwoord hierbij ook de adviseur dhr.
Henk Dorman.
Tot nieuw lid van de kascommissie in de vacature van dhr. Wiebe Boelsma
wordt dhr. Jan Pit benoemd. Dhr. Wolter Tietema zal gevraagd worden reservelid van de kascommissie te blijven.
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