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          Historische Vereniging IJsselham 

               
                                 UITNODIGING 

                                    
Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 februari 2016 

 
      in Restaurant De Kluft, Hoogeweg 26, Ossenzijl    
   

 Aanvang 20.00 uur 
 

Agenda 
 
1. Opening 
 
2. Ingekomen post / mededelingen 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2015 

(zie volgende pagina’s)  
 
4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 
 
5. Jaarverslag van de penningmeester over de financiële positie 

• jaarverslag 2015 

• begroting 2016 

• meerjarenbegroting 
 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
 
7. Bestuursverkiezing  

Aftredend en niet herkiesbaar: de heren Jan Smit en Cornelis Bijkerk.  
Aftredend en herkiesbaar: mevrouw Bettie van der Vegt.  
Er zijn nog geen kandidaten.  
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. It Jabikspaad – de Friese aanlooproute van Zwarte Haan / Sint-Jacobiparochie op weg 

naar Santiago de Compostella 
Lezing door dhr. Piet van Noort, Oldemarkt. 
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               Historische Vereniging IJsselham 
 

                    NOTULEN 
         van de 

          Algemene Ledenvergadering 
                         d.d. 26 februari 2015 

   in Kantine/Restaurant van Camping Krolsbergen te Paasloo 
 
1. Opening 

Voorzitter Jan Smit heet meer dan veertig leden van harte welkom, onder wie pastoor 
Th.L.M.M van der Sman die na het officiële deel een lezing zal houden.  
Afwezig met kennisgeving Cornelis Bijkerk. 

 
2. Ingekomen post / mededelingen  

Er is geen ingekomen post. Ook zijn er geen bijzondere mededelingen. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2014  

Deze notulen worden zonder tekstuele en inhoudelijke wijzigingen vastgesteld en onder 
dankzegging aan de secretaris ondertekend.  

 
4. Jaarverslag van de secretaris  

Scheidend secretaris Jan Bakker presenteert zijn laatste prachtige PowerPoint Jaarverslag, 
gelardeerd met treffende uitspraken aangaande de bezigheden en wederwaardigheden van 
de HVIJ in 2014. Het Jaarverslag staat op de website.  
Het aantal leden is helaas teruggelopen per einde jaar van 661 naar 631.  
Dit waren de activiteiten die in 2014 ontplooid zijn, naast de reguliere maandagavondinloop en 
de extra openingstijden in verband met exposities: 
• HVIJ-stand op drie Weerribbenmarkten 
• Vijf lezingen: Houwer, Pit, Bouwman, De Boer, Damhuis  
• Excursie in Kuinre 
• Proeverij oud-Hollandse likeuren 
• HVIJ-stand op Ponymarkt in Scheerwolde 
• HVIJ-stand op Open Monumentendag in Kuinre 
• HVIJ-stand op Kerstrondje Oldemarkt 
• Expositie Centsprenten   
• Expositie Kuinre 
Het volledige verslag kunt u nazien op de HVIJ-website. 

 
5. Jaarverslag van de penningmeester en de begroting voor 2014  

Inkomsten en uitgaven van de exploitatierekening worden door de penningmeester 
doorgenomen. Drukkend op de exploitatie blijven de vaste lasten, met name huur, gas & 
elektra en het drukwerk. Voor het drukwerk is een voordeliger drukker gevonden. 
Ledenbestand en dus contributie blijft teruglopen.  
In 2014 zijn pc’s aangeschaft, mede mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en door een 
bijdrage van een stichting die anoniem wenst te blijven. Doordat de pc’s zijn geactiveerd, 
komen zij niet voor op deze exploitatierekening.  
Het exploitatieverlies over 2014 komt uit op € 985.  
Op de balans en verlies-en-winstrekening komen naar voren de afschrijving van de vaste 
activa en de vrijval van de opgenomen reservering ten behoeve van een eventuele 
terugbetaling van subsidie. Deze min en plus resulteren in een verlies van € 292.  
Het voorziene exploitatieverlies in 2015 bedraagt € 1.000.  
Jan Smit gaat nog in op de volgende zaken: 
- Zoals bekend wordt de contributie in 2014 verhoogd naar € 17,50. In de vergadering 

wordt bij stemming akkoord gegaan met een contributieverhoging tot € 20,00 in 2016. 
De verhogingen zullen wellicht leiden tot opzeggingen maar verwacht wordt dat het 
saldo gunstig zal zijn.  
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- In De Silehammer zal een oproep worden gedaan aan leden om fiscaal gunstig een 
vijfjarige overeenkomst met de HVIJ aan te gaan waarbij een jaarlijkse toezegging 
wordt gedaan.  

- Met het Kerspel IJsselham zal overleg plaatsvinden aangaande een mogelijke 
verhoging van zijn bijdrage. 

- De huur zal in maart 2015 conform huurcontract verhoogd worden naar 
€ 600 per maand. Een clausule dat een huurverhoging geen plaats hoeft te vinden bij 
tegenvallende financiën wordt waarschijnlijk niet toegestaan. 

- Extra opbrengsten zijn gecreëerd door de verkoop van advertenties en door 
sponsorbijdragen; de deelnemende bedrijven worden zeer bedankt. 

 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit de heren Jan Pit en Wiecher van Beek (afwezig met 
kennisgeving) deelt bij monde van de heer Pit mee dat de administratie zoals gevoerd door de 
penningmeester in orde is bevonden.  
De voorzitter dankt de kascommissie en stelt voor bestuur en penningmeester decharge te 
verlenen.  
Tot nieuw lid van de kascommissie in de vacature van dhr. W. van Beek wordt mevr. J. 
Kempers benoemd. Achteraf blijkt dat is verzuimd een reservelid aan te wijzen dan wel de 
heer Wolter Tietema te vragen reservelid van de kascommissie te blijven.  

 
7. Bestuursverkiezing  

Er zijn twee vacatures; één voor scheidend secretaris/bestuurslid Jan Bakker en een vacature 
die eerder al, ‘op proef’, door Roel Smit is opgevuld.  
Roel verklaart met verve waarom hij is gevallen voor de HVIJ en graag zijn steentje wil 
bijdragen. Hij wordt benoemd. Voor de andere vacature meldt zich niet spontaan een 
kandidaat, een oproep ertoe wordt gedaan.  
Hierna wordt Jan Rozendal, terugtredend vrijwilliger en actief betrokken bij (de oprichting van) 
de HVIJ, bedankt voor al de jaren die hij heeft gegeven aan de vereniging. Ook Jan Bakker, 
zeer gewaardeerd secretaris, ontkomt niet aan een bedankje. Beide heren wordt een goede 
toekomst in vrijheid gewenst, we hopen ze nog regelmatig te zien bij onze activiteiten. 

 
8. Rondvraag 

Een lid vraagt waar de verantwoordelijkheid ligt voor de zaken die in het HCIJ ten toon gesteld 
liggen. Jan Smit legt uit dat verzekering van deze goederen onmogelijk is voor de HVIJ; 
degenen die zaken in bruikleen geven doen dat voor eigen risico en dienen het eventueel bij 
hun eigen verzekering op te nemen. 

 
9. Joodse gebruiken, lezing door de zeereerwaarde heer Th.L.M.M. van der Sman  

Na de pauze hield de heer Van der Sman, pastoor van de parochie van de 
H. Christoffel in Steenwijkerland, een uiterst boeiend verhaal over Joodse gebruiken. Hij was 
aanvankelijk A-verpleegkundige en volgde de B-opleiding (psychiatrie) in het Joodse Sinai 
Centrum te Amersfoort. Daar heeft hij veel geleerd over en van Joodse gebruiken. Hij toonde 
een zweetdoek en een gebedsmantel (talliet) met gedenkkwasten en naar aanleiding hiervan 
vertelde hij uitgebreid over alle symbolen en rituelen die ermee verbonden zijn, onder ander bij 
het levenseinde.  
Zijn gehoor luisterde geboeid. Hij had aangegeven geen vergoeding te willen hebben voor 
deze lezing maar we hebben hem een enveloppe met inhoud gegeven vanwege zijn project in 
Sri Lanka. 

 
10. Sluiting  

Rond 22.15 uur bedankt voorzitter Jan Smit de spreker van deze avond hartelijk voor zijn 
interessante verhaal.  
De leden worden bedankt voor hun aanwezigheid en wel thuis gewenst, waarna de 

 vergadering wordt gesloten.  
Langzamerhand gaan de mensen naar huis, napratend… 

 
Vastgesteld te Paasloo, 11 februari 2016,  

     
Handtekening (1)    Handtekening (2) 
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Voorzitter                                  Secretaris ad interim / Penningmeester 
 
 


