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Historische Vereniging IJsselham 
 

       UITNODIGING 
 

Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 februari 2017 
 

in Café-Restaurant ’t Binnenhof, Binnenweg 16, Paasloo 
        

         Aanvang 20.00 uur 
 

Agenda 
 
1. Opening 
 
2.  Ingekomen post / mededelingen 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2016 

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

 jaarverslag 2016 
 begroting 2017 
 meerjarenbegroting 

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

Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Paul Kempers. 
Er zijn vier vacatures! Het bestuur hoopt tijdens de vergadering enkele 
kandidaten te kunnen voorstellen. 
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. Driewegsluis en omgeving 

Natuurfilm van Andries van der Veen uit Wolvega. 
 
11. Sluiting 
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Historische Vereniging IJsselham 
 

NOTULEN 
van de 

Algemene Ledenvergadering 
d.d. 11 februari 2016 

  in Kantine/Restaurant van Camping de Kluft te Ossenzijl 
 
1. Opening 
De voorzitter (Jan Smit) opent deze 24e jaarvergadering en heet een ieder van 
harte welkom, in het bijzonder Piet van Noort. 
 
2. Ingekomen post / mededelingen  
Er is geen ingekomen post. De voorzitter meldt dat Jan Bakker zich heeft af-
gemeld wegens verplichtingen elders. De voorzitter meldt dat de contributie is 
vastgesteld op € 20,-- per jaar. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 
11 maart in Dalzicht, met medewerking van het duo “Fish and Chips”. Verder 
zijn de voorbereidingen van de tentoonstelling over Oldemarkt (van oktober tot 
het kerstrondje dit jaar) in volle gang. De voorzitter noemt de namen van de 
leden van het voorbereidingscomité (Niesje en Jan Visser, Marijke Braad, Jan 
Pit, Cees Vroklage en Jan Smit). Op 16 april (van 11.00 tot 15.00 uur) is er een 
inleverdag voor artikelen die mogelijk interessant zijn voor deze expositie. 
Hieraan zal zowel via Facebook als door middel van een persbericht rucht-
baarheid worden gegeven. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2015 
Deze notulen worden doorgenomen, en met een enkele correctie vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris  
Het jaarverslag 2015 wordt door de voorzitter voorgelezen, waarbij zijn anders 
welluidende stem aangetast blijkt door verkoudheid. Dit verslag wordt zonder 
wijzigingen akkoord bevonden. 
 
5. Jaarverslag van de penningmeester over de financiële positie  
- Jaarverslag 2015. 
Bettie van der Vegt bespreekt de financiële resultaten van het afgelopen jaar. 
Er blijkt sprake te zijn van een positief saldo van € 3000,=; dit is een aanzienlijk 
beter resultaat dan recent nog was voorzien en is het resultaat van de inspan-
ningen van velen op diverse gebieden (het spreekwoordelijke letten op de 
kleintjes), de giften van onze donateurs en sponsors, en de inkomsten van ad-
verteerders. Allen die op enige manier hebben bijgedragen aan dit mooie resul-
taat worden van harte bedankt. 
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- Begroting 2016. 
Deze wordt eveneens toegelicht en geeft geen aanleiding tot vragen. 
- Meerjarenbegroting. 
Ook deze blijkt helder. 
 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
Namens de kascontrolecommissie doet Jennie Kempers verslag en verzoekt 
de vergadering de commissie decharge te verlenen. De vergadering stemt 
hiermee in. Als nieuwe leden van de kascontrolecommissie melden zich aan 
Alie van der Vegt (lid) en Piet van Noort (reservelid).  
 
7. Bestuursverkiezing 
Wegens het aftreden van Jan Smit en Cornelis Bijkerk, en het eerdere vertrek 
van Albert Benak en Henk Dorman, zijn nieuwe bestuursleden nodig. 
Inmiddels heeft Imke Weemstra aangegeven bereid te zijn om (weer) tot het 
bestuur toe te treden. Tevens stelt Hans Vrind zich voor als kandidaat be-
stuurslid. De vergadering begroet beide heren met applaus, waarmee hun aan-
stelling een feit is. Bettie van der Vegt wordt herkozen als penningmeester. 
 
8. Rondvraag 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het decharge geldt voor het be-
stuur en niet zoals genoemd voor de kascontrolecommissie. Met deze uitleg 
wordt ingestemd. De voorzitter memoreert dat Jo Steenstra zijn functie als 
eindredacteur per 1 januari 2016 heeft neergelegd. Zijn activiteiten en het vele 
historische “spitwerk” worden bijzonder gewaardeerd door een breed publiek; 
de voorzitter overhandigt hem als blijk van waardering een virtueel exemplaar 
van het “Rietboek” (het echte boek was ten tijde van de vergadering nog niet 
beschikbaar). Jo neemt kort het woord en geeft aan dat hij (net als Heintje Da-
vids) van geen ophouden weet en gewoon door blijft gaan met zijn bijdragen. 
 
9. Pauze 
 
10. It Jakobspaad 
Door Piet van Noort wordt dit onderwerp ingeleid met de mededeling dat dit 
pad onderdeel is van de pelgrimsroute die leidt naar Santiago de Compostela. 
Het startpunt (St. Jacobiparochie) zal in 2018 aanhaken bij de activiteiten van 
Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa in dat jaar. In Friesland leidt de 
route o.a. langs de locatie waar in 1170 een klooster werd gesticht met de 
naam Bethlehem. Later is deze naam verbasterd tot “Bartlehiem”. Hij vervolgt 
met een zeer boeiend betoog over de historie van deze route, en de redenen 
waarom mensen deze heden ten dage afleggen. Velen doen dit uit dankbaar-
heid, voor bezinning, of om gedurende de tocht een probleem kwijt te raken. 
Op het eindpunt (Kaap de Finisterre, het “eind van de aarde”) wemelt het van 
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de voorwerpen die daar symbolisch zijn achtergelaten door de pelgrims. Gedu-
rende de tocht moeten diverse ontberingen doorstaan worden, het is een fysiek 
zware opgave en ook de onderkomens zijn niet allemaal van driesterren kwali-
teit. Ook de benamingen van plaatsen aan deze route hebben een (vaak onbe-
kende) betekenis: Camino = de weg, Santiago = St. Jacobus, de Compostela = 
het veld van de sterren. Met enige dichterlijke vrijheid wordt deze lezing afge-
sloten met de vergelijking “Camino de Santiago aan het Wad en Oldemarkt aan 
het Mallegat”. De voorzitter bedankt Piet van Noort voor deze interessante 
lezing, waarna Paul Kempers hem een fles Spaanse wijn en een boeket Friese 
bloemen overhandigt. 
 
11. Sluiting  
Vervolgens gaat Paul Kempers over tot het afscheid van de scheidende be-
stuursleden Jan Smit en Cornelis Bijkerk. Cornelis’ inzet bij de verhuizing naar 
de huidige locatie en zijn verdere werkzaamheden worden gememoreerd. Dit 
zijn niet altijd de meest in het oog springende activiteiten, maar ze zijn onmis-
baar voor de continuïteit van de HVIJ. Afsluitend benoemt Paul het werk dat 
Jan als voorzitter en waarnemend secretaris heeft verricht, wat zijn reeds volle 
agenda nog verder onder druk zette. Jan Smit sluit voor de laatste keer als 
voorzitter de vergadering en zegt dat hij samen met Cornelis betrokken blijft in 
de activiteitencommissie en de tentoonstelling over Oldemarkt. Tenslotte be-
dankt hij in het bijzonder de vrijwilligers en spreekt de hoop uit een ieder op 11 
maart in Dalzicht te ontmoeten. 
 
Vastgesteld te Paasloo, 16 februari 2017 
 
Handtekening (1)      Handtekening (2) 
Voorzitter       Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


