
 

Historische Vereniging IJsselham 

UITNODIGING 

voor de 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 februari 2020 

in De Gele Lis te Ossenzijl   Aanvang 20.00 uur 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen post / mededelingen 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2019 
(Deze staan op de website)  

 

4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 
 

5. Verslag van de penningmeester over de financiële positie: 

• jaarverslag 2019 

• begroting 2020 en meerjarenbegroting 
 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
 

7. Onze nieuwe metaaldetectoren – demo – zelf proberen – aanbod aan 
 leden 
 

8. Aankondiging expositie 2020 
 

9. Bestuursverkiezing  
 Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. Herman Snelder 
 Kandidaat van het bestuur: Dhr. Hans Borg 
 

10. Rondvraag 
 

11. Pauze 
 

12. Johannes ten Have, de troubadour uit Blankenham, vertelt aan de hand 
van een aantal objecten verhalen over Schokland vlak voor, tijdens en na 
de ontruiming in 1859. De verhalen worden steeds geïllustreerd met een 
lied, begeleid op accordeon. Alle liedjes (tekst en melodie) zijn door hem 
zelf geschreven. De verhalen komen uit het rijke Schokker leven.  



 

Historische Vereniging IJsselham 
 

NOTULEN 
 

van de Algemene Ledenvergadering op 
donderdag 14 februari 2019 in Mooi Oldemarkt 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

De voorzitter, Imke Weemstra, opent de 25e algemene ledenvergadering en 
heet de (37) aanwezigen welkom, in het bijzonder dhr. Henk van Heerde, 
die vanavond een lezing over Schokland zal houden. Vervolgens geeft hij 
aan dat de HVIJ momenteel goed draait, punt van aandacht is het lang-
zaam teruglopende ledental. Een bijzonder woord van dank is er voor de 
vrijwilligers, zonder hen zou onze vereniging niet kunnen bestaan. Tenslotte 
memoreert de voorzitter dat de HVIJ op 20 april een excursie organiseert 
naar het Woudagemaal in Lemmer, belangstellenden hiervoor kunnen zich 
opgeven bij Hans Vrind. 
 

2. Ingekomen post / mededelingen 
Geen bijzonderheden. 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2018 
Dhr. Threels informeert naar de stand van zaken betreffende de geplande 
herinrichting van de begraafplaats aan de Oldemarktseweg en het daarmee 
samenhangende ruimen van een aantal graven. De voorzitter deelt mede 
dat hierover contact is geweest met de gemeente; er staan geen monumen-
tale of anderszins waardevolle grafmonumenten op de nominatie om ver-
wijderd te worden. Aansluitend worden de notulen goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 
De secretaris, Herman Snelder, doet verslag van het jubileumjaar t.g.v. het 
25-jarig bestaan van de HVIJ dat met deze vergadering wordt afgesloten. 
Ter gelegenheid van dit jubileum zijn als presentje voor de leden pennen 
met deftige kleuren gekocht. Vooruitziend vraagt de secretaris zich af wat te 
geven ter gelegenheid van het 50- jarige bestaan in 2043. 
 
De HVIJ startte 2018 met 566 leden. Gedurende het jaar is om diverse re-
denen afscheid genomen van een aantal; gelukkig konden we ook nieuwe 
leden verwelkomen, waardoor de HVIJ nu 555 leden telt.  
 
De exposities van onze eigen collectie lieten zien dat we een rijke club zijn. 
In de afgelopen 25 jaar is een collectie opgebouwd met unieke stukken uit 



 

zeer diverse periodes. De basis werd gevormd door de vondsten van Gerrit 
Jonker en Jannes Spitzen, aangevuld met vele maquettes.  
 
Op donderdag 18 oktober sprak Colin Hoek levendig over het Rampjaar 
1672 in en om Oldemarkt. 
Op woensdag 14 november vertelde Aaldert Muis in het Kalenberger Ge-
meenschapshuis aansprekend over de verwerking en het gebruik van riet. 
Op donderdag 24 januari 2019 was Harco Bergman, de boswachter van het 
Kuinderbos aan de beurt; hij vertelde op zeer deskundige wijze over het 
Kuinderbos.  
De lezingen waren dit jaar erg in trek; steeds konden we meer dan 40 gas-
ten verwelkomen. 
 
Tijdens de vorige ALV is na jaren trouwe dienst afscheid genomen van Paul 
Kempers. In de functie van vrijwilliger was hij het afgelopen jaar verant-
woordelijk voor de nieuwe folder en de aangepaste dorpswandeling van Ol-
demarkt. 
Hans Vrind is benoemd tot vice-voorzitter; in die functie heeft hij o.a. de le-
zingen mede georganiseerd.  
Om de diverse activiteiten en processen beheerst te laten verlopen, zijn een 
aantal protocollen opgesteld, heeft Colin een redactiestatuut ontworpen, en 
heeft Bettie van der Vegt een opzet gemaakt voor het nieuwe bestuursplan 
2018-2021. In het kader van de ALV-regelgeving heeft Herman Snelder 
tenslotte ons privacy protocol opgesteld.  
 
Driemaal per jaar wordt de redactie, Linda Polderman en Klasina Hoen, uit-
genodigd voor het bijwonen van de bestuursvergadering. De secretaris 
memoreert de uitstekende vulling van het blad door de inspanningen van de 
redactie, wat door de aanwezigen wordt onderstreept met applaus. 
Tevens kon door het voldoen aan een aantal voorwaarden de Silehammer 
als periodiek tegen sterk gereduceerd tarief (meer dan de helft goedkoper) 
verzonden worden 
Vervolgens benoemt de secretaris dat het Zuiderzeemuseum haar fysieke 
bibliotheek vervangt door een digitaal systeem. Maar liefst 39 artikelen uit 
onze Silehammers zijn waardig bevonden voor een plaats hierin. 
Er is overleg geweest met de groep die plannen maakt om meer te kunnen 
genieten van de Kunstbunker en de omgeving daarvan. Ook heeft de HVIJ 
meegedacht met de cultuurvisie van de gemeente Steenwijkerland en zijn 
bestuursleden en vrijwilligers op bezoek geweest bij de Werkgroep Archeo-
logie Steenwijk. 
Op basis van de exposities van de eigen collectie is een lesplan gemaakt 
voor de basisscholen in ons gebied. Op dit moment hebben twee scholen 



 

gereageerd op ons aanbod hieromtrent; de eerste les (op de Eben Haëzer-
school in Ossenzijl) is zeer positief verlopen 
Verder heeft de HVIJ zich gepresenteerd tijdens de Kerspelvergadering; bij 
Plaatselijk Belang Ossenzijl, bij de Monumentendag in Kuinre; bij PB Ka-
lenberg en natuurlijk tijdens het Kerstrondje Oldemarkt waar veel mensen 
verwelkomd konden worden in het HCIJ. 
Het pand waarin dit HCIJ is gevestigd, is het afgelopen jaar verkocht aan 
Dhr. Dedden uit Willemsoord. Het bestuur heeft met hem een plezierig ge-
sprek gehad. Het huurcontract van de HVIJ loopt tot 2022 en kan worden 
gehandhaafd. 
Ook dit jaar zijn weer vele schenkingen ontvangen, wat bijzonder gewaar-
deerd wordt. 
Onmisbaar voor het voortbestaan van de HVIJ zijn de bijdragen van spons-
oren, adverteerders, stichtingen die goede doelen ondersteunen waaronder 
het Kerspel IJsselham en de gemeente Steenwijkerland. Speciaal worden 
hierbij de Rabobank en de leden van die bank die op de HVIJ stemden ge-
noemd. De opbrengst was boven verwachting waardoor we twee nieuwe 
metaaldetectoren konden aanschaffen. Er zal een protocol geschreven 
worden voor het uitlenen hiervan. 
Aansluitend doet Hans Vrind verslag van de activiteiten van de werkgroep 
archeologie. Die bestonden onder andere uit bodemonderzoek bij de graaf-
werkzaamheden van een recreatievijver bij camping “De Eikenhof” in Paas-
loo. Helaas heeft dit in tegenstelling tot de verwachtingen, niet geleid tot in-
teressante vondsten; de opbrengst bleef beperkt tot een spijker en een 
munt (van zeer beperkte waarde). Hopelijk zullen de nieuwe metaaldetecto-
ren leiden tot een grotere oogst. 
 

5. Verslag van de penningmeester over de financiële positie 
De penningmeester (Bettie van der Vegt) deelt de jaarrekening 2018 en de 
begroting 2019 uit en licht deze toe. 
 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
De voorzitter vraagt de kascontrolecommissie naar hun bevindingen. Piet 
van Noort rapporteert mede namens zijn mede-commissielid Cees Vroklage 
dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en complimenteert de 
penningmeester met de kwaliteit van het door haar geleverde werk. 
Piet van Noort neemt afscheid als lid van de kascontrolecommissie; zijn 
plaats wordt ingenomen door Cornelis Bijkerk. 
 

7. Huisvesting Historisch Centrum IJsselham 
De voorzitter licht de stand van zaken toe. Enkele praktische zaken met be-
trekking tot onze behuizing, waaronder de opslag van een deel van het ar-



 

chief, konden met de nieuwe eigenaar in goed overleg soepel geregeld 
worden. 
 

8. Aankondiging expositie 2019 
Roel Smit kondigt de aanstaande expositie over Paasloo aan, welke rond 
september dit jaar geopend zal worden. Hiervoor is een inbrengavond ge-
pland op 11 april om 19.30 uur in gebouw Paesloë. 
 

9. Bestuursverkiezing 
Bettie van der Vegt is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt 
haar voor haar grote inzet bij het beheren van de financiën van onze ver-
eniging, en overhandigt haar (onder applaus van de aanwezigen) een ge-
schenk en een bos bloemen. 
De herkiesbare bestuurders (Imke Weemstra en Hans Vrind) worden una-
niem herbenoemd. 
Vervolgens stelt Koos Bijmold zich voor; hij wordt (eveneens unaniem) ge-
kozen als nieuw bestuurslid. 
 

10. Rondvraag 
Philip Friskorn geeft aan dat in het kader van de werkzaamheden van de 
Stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo een fotoboekje uitgebracht zal wor-
den. Dit kan mogelijk opgenomen worden in de aanstaande tentoonstelling 
over Paasloo. 
Colin Hoek doet de suggestie om het HCIJ een aantal zaterdagochtenden 
open te stellen in plaats van de (slecht bezochte) maandagavonden.  
 
Namens de betreffende werkgroep geeft Bert Meijerink informatie over de 
huidige activiteiten om verval en verpaupering van de kunstbunker in Paas-
loo te voorkomen. Momenteel wordt de woning bij de bunker verbouwd en 
gereedgemaakt voor verhuur in april. Tevens wil men de bunker en het ver-
haal ervan meer bekendheid geven. Vrouk Weemstra vult aan dat de werk-
groep zich ook nadrukkelijk richt op het verkrijgen van ondersteuning door 
de provincie Overijssel. Op www.kunstbunkerpaasloo.nl zijn filmpjes van het 
interieur van de bunker te vinden. 
 

11. Pauze 
 

12. Lezing over Schokland door Henk van Heerde 
Op boeiende wijze vertelt dhr. Van Heerde over de geschiedenis van 
Schokland en zijn bewoners in de periodes voor en na de ontruiming in 
1859. Veel historische vondsten bevinden zich nog in de bodem, die kunst-
matig nat wordt gehouden om dit materiaal zo goed mogelijk te conserve-
ren. Aan de hand van tekeningen, schilderijen en enkele foto’s wordt tevens 

http://www.kunstbunkerpaasloo.nl/


 

een aangrijpend beeld geschetst van de soms barre armoede van de be-
woners en de weerstand tegen hen in de plaatsen waar ze na de ontruiming 
hun bestaan weer op moesten bouwen. Voor verdere details verwijst dhr. 
van Heerde naar www.schokkervereniging.nl.  
 

13. Sluiting 
Om 22.30 sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen (in het 
bijzonder dhr. van Heerde) voor de aanwezigheid en bijdragen, en wenst 
een ieder wel thuis. 

http://www.schokkervereniging.nl/

