
 

Historische Vereniging IJsselham 
 

UITNODIGING 

 

Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 februari 2019 
in de zaal van Mooi Oldemarkt, Kruisstraat 88, Oldemarkt 

 

AGENDA           Aanvang 20.00 uur 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
 
2. Ingekomen post / mededelingen 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2018 

(deze staan op de website)  
 
4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 
 
5. Verslag van de penningmeester over de financiële positie: 

• jaarrekening 2018,  

• begroting 2019 en meerjarenbegroting 
 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
 
7. Huisvesting Historisch Centrum IJsselham 
 
8. Aankondiging expositie 2019 
 
9. Bestuursverkiezing  
 Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Bettie van der Vegt 
 Aftredend en herkiesbaar:  Dhr. Imke Weemstra 
        Dhr. Hans Vrind 
 Kandidaat van het bestuur: Dhr. Koos Bijmold 
 
10. Rondvraag 
 
11. Pauze 
 
12. Lezing over Schokland door dhr. Henk van Heerde 
 
13. Sluiting 
 



 

Historische Vereniging IJsselham 
 

NOTULEN 
 

van de Algemene Ledenvergadering op 
donderdag 15 februari 2018 in de Gele Lis te Ossenzijl 

 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter (Imke Weemstra) opent de vergadering om 20.00 uur en heet 

allen welkom. In het openingswoord memoreert hij de zeer succesvolle exposi-

tie over Ossenzijl, waarbij de HVIJ plm. 500 bezoekers mocht verwelkomen. 

Een publiekstrekker hierbij is de film, waarbij diverse bewoners aan het woord 

kwamen met hun verhalen over vroeger en heden. Via de website van de HVIJ 

is de film voor iedereen te zien. Imke vervolgt met de melding dat de HVIJ dit 

jaar 25 jaar bestaat; de HVIJ zal in dat kader een tentoonstelling organiseren 

met elementen uit de eigen collectie, en de verzamelingen van de heren Jon-

ker en Spitzen. De opening van de expositie is gepland voor 3 maart om 11.00 

uur. Ook is de dorpswandeling van Oldemarkt bijgewerkt; deze wordt door Paul 

Kempers toegelicht. 

 

2. Ingekomen post/mededelingen 

Dit punt vervalt. 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2017 

Met betrekking tot de hierin bij punt 8 (rondvraag) genoemde magere publiciteit 

via facebook meldt Jan Smit dat Colin Hoek het beheer van de facebook pagi-

na op uitstekende manier heeft overgenomen. Hiervoor vraagt (en krijgt) hij 

applaus voor Colin. Het verslag wordt vastgesteld en ondertekend. 

 

4. Jaarverslagen van de secretaris en de werkgroepen 
Herman beschrijft 2017 als een druk verenigingsjaar, o.a. door de inrichting en 
opening van de expositie over Ossenzijl, en de voorbereidingen voor het 25-
jarig jubileum in 2018. 
Het ledental blijkt per saldo in 2017 te zijn gekrompen met twee leden (van 568 
naar 566). Wegens het overlijden van leden, verhuizingen of andere redenen 
werden weliswaar veel abonnementen beëindigd. Tijdens eerdergenoemde 
expositie over Ossenzijl, de ledenwerfactie en activiteiten als het kerstrondje en 
het textielfestival konden eveneens weer nieuwe leden verwelkomt worden. 
De expositie over Ossenzijl was een groot succes, mede door de prachtige film 
die door vrijwilligers uit Ossenzijl zelf werd gemaakt en waarin door de gepor-



 

tretteerden een prachtig beeld werd geschetst van het leven vroeger en nu in 
Ossenzijl.  
Daarnaast waren ook de deelname aan het textielfestival en aan het Kerstrond-
je grote publiektrekkers. 
Op 30 maart heeft Jaap van der Meer een lezing over J.C. Bloem gegeven met 
een excursie naar zijn graf. 
Op 19 oktober openden Imke Weemstra en Herman Snelder de Herenzaal van 
Mooi Oldemarkt met een lezing van Herman over de onwaarheden in de Ne-
derlandse geschiedenis van 300-1000 na Chr. 
 
Op 22 november nam Philip Friskorn ons in De Kluft mee op zijn fotosafari’s 
van de natuur in onze regio tijdens de verschillende jaargetijden. 
Paul Kempers heeft ook in 2017 weer een prachtige folder opgesteld die overal 
in ons werkgebied de aandacht op de HVIJ vestigde. Ook heeft Paul samen 
met Herman een nieuwe dorpswandeling voor Oldemarkt ontworpen. 
Omdat een vereniging regelmatig te maken krijgt met nieuwe mensen, moet 
zijn vastgelegd hoe alles binnen de HVIJ werkt. Daarvoor zijn in 2017, op basis 
van voorwerk door Jan Rozendal, door Paul Kempers en Herman Snelder pro-
tocollen opgesteld die d.m.v. een map en digitaal gebruikt kunnen worden. 
In 2017 is afscheid genomen van de vrijwilligers Jo Steenstra, Wim Pouwels en 
Henk Raggers. Ook onze interieurverzorgster Aukje Bakker nam afscheid. Zij 
werd opgevolgd door Jannnie Weemstra. Daarnaast mochten we als nieuwe 
vrijwilligers Colin Hoek en Jan van der Werke verwelkomen. 
Door het vertrek van Jo Steenstra bleven er twee redactieleden over: Linda 
Polderman en Klasina Hoen. Zij hebben aangegeven de Silehammer te blijven 
vormgeven. 
2018 is voor de HVIJ een jubileumjaar wegens het 25-jarige bestaan. Daarom 
is besloten om in 2018 de eigen collecties centraal te stellen. Er is een herinne-
ringspen ontworpen die aan alle leden zal worden uitgereikt. 
In 2017 kwam het pand waarin het HCIJ is gevestigd in de verkoop. Het huur-
contract van de HVIJ loopt tot 2021. Hoe dit verder afloopt is nu wat onzeker 
en zal met een nieuwe eigenaar moeten worden besproken. 
Afsluitend bedankt Herman de sponsors en adverteerders voor hun steun. 
 
5. Jaarverslag van de penningmeester over de financiële positie 

Door Bettie van der Vegt worden respectievelijk de jaarrekening 2017, de be-

groting 2018, en de meerjarenbegroting toegelicht. Vervolgens beschrijft zij de 

mogelijkheid om via een schriftelijke akte een schenking te doen aan de HVIJ, 

welke vervolgens volledig aftrekbaar is. Jan Bakker merkt op dat op de meerja-

renbegroting gesproken wordt over “armenzorg”, terwijl de correcte benaming 

“armvoogdij” is. 

 

 



 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

Piet van Noort brengt (mede namens de wegens vakantie afwezige Alie van 

der Vegt) verslag uit van de kascontrolecommissie. Hij complimenteert het 

bestuur en in het bijzonder Bettie met de gezonde financiële situatie. Alie is 

aftredend, Cees Vroklage neemt haar plaats in en Cornelis Bijkerk wordt geno-

teerd als reservelid van de commissie. 

 

7. Huisvesting Historisch Centrum IJsselham 

De actuele stand van zaken is vermeld bij punt 4 van dit verslag. 

 

8. Jublieumjaar 2018 

Colin licht de inhoud en opzet van de expositie in het kader van 25 jaar HVIJ 

toe. Deze expositie zal in twee delen tot het kerstrondje te bezichtigen zijn. 

 

9. Organisatieschema (protocollen- Paul en Herman) 

Herman licht de dit jaar opgestelde protocollen en handleidingen toe; die door 

hem jaarlijks geactualiseerd zullen worden. Met behulp hiervan kunnen nieuwe 

maar ook bestaande bestuurders en vrijwilligers de details van de verschillende 

activiteiten en werkzaamheden op een juiste en uniforme wijze uitvoeren. 

Imke geeft aan dat opmerkingen en aanvullingen welkom zijn. 

 

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Paul Kempers 

Aftredend en herkiesbaar:  dhr. Roel Smit 

Kandidaat voor het bestuur: dhr. Edwin Pen 

Imke licht toe dat Edwin Pen dit jaar van zijn kandidatuur afziet wegens ge-

zondheidsproblemen, maar dat hij zich mogelijk volgend jaar alsnog kandidaat 

wil stellen In zijn plaats wordt Colin Hoek voorgedragen voor het bestuur. Door 

handopsteken gaat de vergadering akkoord met zijn kandidatuur, evenals een 

nieuwe termijn voor Roel Smit. Paul Kempers ontvangt als dank voor zijn vele 

inspanningen voor de HVIJ een kadobon en een fles met inhoud, en Jennie 

een bos bloemen. 

 

11. Rondvraag 

Herman deelt mede dat iedereen binnen het werkgebied zijn/haar “jubileum-

pen” van de HVIJ kan ophalen bij het HCIJ. Bij degenen die de Silehammer per 

post toegestuurd krijgen, zal de pen in de enveloppe gevoegd worden. 

Cees Vroklage vraagt of de HVIJ nog aandacht gaat schenken aan de viering 

van 600 jaar Blankenham. Imke licht toe dat Hans Vrind en Colin Hoek contact 



 

zullen leggen met Adrie van Seijen om te bespreken welke zaken we kunnen 

lenen voor een (deel) expositie hierover in het HCIJ. 

 

Linda Polderman vraagt welke vrijwilligers meewerken aan het identificeren 

van de te behouden graven op de begraafplaats aan de Oldemarktseweg. Imke 

geeft de namen door.  

Arie Threels geeft aan dat niet alle graven geruimd mogen worden vanwege de 

zgn. grafrust. Hoewel hier waarschijnlijk al rekening mee is gehouden, zal Imke 

dit meenemen in zijn overleg met de gemeente. 

 

12. Pauze  

 

13. Friese Dracht 

Mw. Ina Kuit toont haar Friese kostuum en vertelt op zeer aansprekende wijze 

over de achtergrond en betekenis van de verschillende onderdelen ervan. 

Aansluitend komen ook haar man en tante aan het woord met de kostuums 

van respectievelijk de boer en de meid. Door de aanwezigen worden diverse 

vragen gesteld over deze onbekende maar interessante materie. Tenslotte 

informeert mw. Kuit dat er jaarlijks op de 4e woensdag van juni een boerenbrui-

loft in Joure wordt gehouden, en beveelt een bezoek daaraan van harte aan. 

 

14. Sluiting 

Imke sluit de avond af en bedankt Ina. Omdat er geen rekening is gehouden 

met de twee extra personen zijn er te weinig bloemen. Jennie Kempers stelt 

haar bos bloemen ter beschikking, waardoor het tekort (althans gedeeltelijk) 

wordt opgelost1.  

Tenslotte meldt Imke dat op 14 maart een lezing gepland is op de Eikenhof in 

Paasloo over in de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen. 

 

                                                      
1 Daags erna heeft Herman een fraai vervangend boeket bij Jennie afgeleverd, zodat 
alles tot ieders tevredenheid is afgehandeld. 


