
 

Historische Vereniging IJsselham 
 

UITNODIGING 

 

Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 februari 2018 
in Natuurrecreatiebedrijf De Gele Lis, Hoogeweg 27a, Ossenzijl 

        

AGENDA           Aanvang 20.00 uur 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2.  Ingekomen post / mededelingen 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2017 
 
4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 
 
5. Jaarverslag van de penningmeester over de financiële positie 

 jaarrekening 2017 

 begroting 2018 en meerjarenbegroting 

 mogelijkheden “overeenkomst tot periodieke gift HVIJ” 
 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
 
7. Huisvesting Historisch Centrum IJsselham 
 
8. Jubileumjaar 2018 
 
9. Organisatieschema (protocollen – Paul en Herman) 
 
10. Bestuursverkiezing  

Aftredend en niet herkiesbaar: de heer Paul Kempers. 
Aftredend en herkiesbaar:  de heer Roel Smit 
Kandidaat voor het bestuur: de heer Edwin Pen 
Er zijn drie vacatures! Namen van (tegen) kandidaten kunnen tot uiterlijk 
vijf dagen voor de datum van de vergadering worden ingediend bij de 
secretaris. 

 
11. Rondvraag 
 
12. Pauze 
 
13. Friese klederkrachten 

Diverse voorbeelden en uitleg door Ina Kuit 
 
14. Sluiting 



 

Historische Vereniging IJsselham 
 

NOTULEN 
van de Algemene Ledenvergadering op 

donderdag 16 februari 2017 in de Binnenhof te Paasloo 
 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Imke Weemstra. Na een 

woord van welkom aan de 31 aanwezigen memoreert hij dat dit de 24e 

jaarvergadering is sinds de oprichting van de HVIJ op 30 januari 1993, en dat 

volgend jaar het 25 jarig jubileum een feit is.  

Vervolgens wordt stilgestaan bij het overlijden van mw. Alie Bakker en dhr. Ep 

Huisman in het afgelopen jaar. 

Onze vereniging telt momenteel 574 leden; het komende jaar zullen activiteiten 

ontplooid worden om nieuwe leden te werven, met de nadruk op het gebied 

van de voormalige gemeente IJsselham. Tenslotte spreekt de voorzitter zijn 

waardering uit voor de rol van vrijwilligers bij de diverse activiteiten van de 

HVIJ. 

2. Ingekomen post / mededelingen  
Geen bijzonderheden. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2016 
Geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
 
4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen. 
De secretaris (Herman Snelder) doet op betrokken maar ook humoristische 

toon verslag van de verschillende activiteiten en gebeurtenissen omtrent de 

HVIJ het afgelopen jaar, zoals de herverdeling van de bestuurlijke taken, de 

expositie over Oldemarkt met in totaal plm. 1000 bezoekers, de aanschaf van 

een nieuwe laserprinter, en de aanstelling van Koos Winters en Jan van de 

Werke in de functies van respectievelijk huismeester en Facebook-beheerder. 

Ook de grote belangstelling bij het kerstrondje wordt gememoreerd. Voor het 

komende jaar wordt een expositie over Ossenzijl aangekondigd. Tenslotte 

wordt de redactie gecomplimenteerd voor het vier keer per jaar vullen en vorm-

geven van de Silehammer. 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester over de financiële positie 

De penningmeester (Bettie van der Vegt) licht het jaarverslag 2016, de be-

groting 2017, en de meerjarenbegroting toe. Het afgelopen jaar kon met een 

klein positief saldo worden afgesloten; de verwachte verdere daling van het 



 

aantal leden leidt echter voor de komende jaren tot een licht oplopend jaarlijks 

verlies. Wanneer de ledenwerfactie succesvol is, kunnen de cijfers er uiteraard 

geheel anders uit komen te zien. Hopelijk is dat het geval. 

 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

Mw. Jennie Kempers en mw. Alie van der Vegt doen verslag van de door hen 

uitgevoerde controle op 30 januari, en verzoeken de vergadering het bestuur 

decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. Mw. Kempers treedt 

na twee termijnen af, dhr. Piet van Noort neemt zitting in de kascommissie, en 

dhr. Cees Vroklage is bereid om de plaats van eerste reserve in te nemen. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Dhr. Paul Kempers was dit jaar aftredend, maar heeft zich bereid verklaard om 

nog een jaar aan te blijven als bestuurslid. De vergadering stemt hiermee in. 

De hoop nieuwe aspirant-bestuursleden voor te kunnen stellen blijkt vergeefs; 

voor de 4 vacatures in het bestuur hebben zich geen kandidaten aangemeld, 

waardoor de samenstelling van het bestuur ongewijzigd blijft. 

 

8. Rondvraag 

Dhr. Jan Smit merkt op dat de publiciteit omtrent activiteiten (o.a. via Face-

book) intensiever kan; ook aan deze jaarvergadering is relatief weinig rucht-

baarheid gegeven. 

 

9. Pauze 

 

10. Driewegsluis en omgeving 

Dhr. Andries van der Veen uit Wolvega vertoont twee mooie en interessante 

films over Driewegsluis en de omgeving ervan met diens karakteristieke 

bewoners in de vorm van planten, dieren, en natuurlijk ook mensen in de vier 

seizoenen. 

 

11. Sluiting 

Dhr. Weemstra dankt de aanwezigen voor de belangstelling en sluit de avond 

af met een woord van dank aan Dhr. van der Veen. 

Tevens wordt een ieder uitgenodigd voor de lezing over J.C. Bloem door Jaap 

van der Meer in gebouw Paesloe op 30 maart a.s.. 

Vastgesteld te Ossenzijl, 15 februari 2018 
 
Handtekening (1)      Handtekening (2) 
Voorzitter       Secretaris 


