
 

Historische Vereniging IJsselham 

UITNODIGING 

voor de 

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 23 februari 2021 

        Locatie: nog te bepalen                    Aanvang 20.00 uur 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Ingekomen post / mededelingen 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2020 
(Deze staan op de website)  
 

4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 
 

5. Verslag van de penningmeester over de financiële positie: 

• jaarverslag 2020 

• begroting 2021 en meerjarenbegroting 
 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
 

7. Aankondiging expositie 2021 
 

8. Bestuursverkiezing  
 Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. Roel Smit 
 Aftredend en herkiesbaar: Dhr. Colin Hoek 

  

Kandidaten van het bestuur voor andere openstaande posities: 
* Dhr. Rob ’t Hart (als opvolging van de vorig jaar afgetreden secretaris) 
* Dhr. Martin van Garderen (als nieuw toegevoegd bestuurslid). 
 

Namen van (tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk vijf dagen voor de datum 
van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. 

 

9. Rondvraag 
 

10. Pauze 
 

11. De heren Martin van Garderen en Rob ’t Hart geven een demonstratie van 
ons nieuwe digitale online-archief.  

 
De locatie waar de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden wordt 
later bekendgemaakt via de website en de lokale en regionale pers. Dit 
heeft te maken met de coronaregels die dan gelden. 



 

Historische Vereniging IJsselham 
 

NOTULEN 
 

van de Algemene Ledenvergadering op 
12 februari 2020 in De Gele Lis te Ossenzijl 

 
1. Opening 

De voorzitter (Imke Weemstra) opent de vergadering en heet de aanwezi-

gen (31 bezoekers en 7 bestuursleden) welkom, in het bijzonder Johannes 

ten Have, troubadour te Blankenham. Ook de wethouder kunst en cultuur 

van de gemeente Steenwijkerland Trijn Jongman heeft de weg naar de 

Gele Lis gevonden. 

 

2. Ingekomen post / mededelingen 

 Er zijn geen stukken of mededelingen. 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2019 

Deze worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslagen van de secretaris en van de werkgroepen 
De (scheidend) secretaris Herman Snelder bespreekt het verstreken jaar 
waarin de HVIJ diverse activiteiten heeft georganiseerd. Dat gebeurde 
voor 545 leden, 10 minder dan aan het begin van 2019. 
 
De expositie over Paasloo overtrof alle verwachtingen. Zeer vele bezoe-
kers hebben deze gezien vanaf de opening door wethouder Tiny Bijl tot en 
met het Kerstrondje waarbij zo’n 200 mensen langskwamen. Deze exposi-
tie heeft een vervolg gekregen in de kerk van Paasloo waar de panelen 
met foto’s zijn opgesteld. 
 
Ook in 2019 waren er weer diverse lezingen. Zo nam Henk van Heerde de 
aanwezigen tijdens de ALV met zijn verhaal en beelden mee naar Schok-
land. Op 3 oktober vertelde Harrie Scholtmeijer over het Nedersaksisch en 
het voortbestaan ervan. Op 7 november kwamen Die Luyden van ’t Hooge 
Veene met hun levendige voorstelling naar Kuinre. Ook was er een zeer 
meelevend publiek in De Eikenhof waar George Snijder in verhaal en 
beeld het varend erfgoed op het binnenwater toonde.  
 
Op 2 scholen in Ossenzijl en Kuinre is aan de hand van voorwerpen uit 
onze collectie les gegeven aan de bovenbouw. De reacties van kinderen, 
leerkrachten en ouders waren zeer positief. 



 

Verder is het afgelopen jaar afscheid genomen van Bettie van der Vegt, 
die naast haar functie van penningmeester ook de ledenadministratie bij-
hield. Ze heeft de nieuwe penningmeester ingewerkt en blijft vrijwilligster. 
Als nieuw lid van het bestuur werd Koos Bijmold verwelkomd. Hans Borg, 
hoewel nog geen lid van het bestuur nam de financiële administratie over. 
Aan het eind van dit verenigingsjaar kwam Rob ’t Hart in beeld, die in een 
proefperiode het secretariaat voor zijn rekening wil nemen. In de nieuwe 
fotowerkgroep namen (naast Rob) Aletta Jongschaap, Marten van Garde-
ren, Philip Friskorn en Jan van der Werke plaats. 
 
Ook is in Zwolle deelgenomen aan een gesprek over de Kunstbunker. 
Waarschijnlijk gaat de HVIJ bijdragen aan het meer in de belangstelling 
krijgen van dit monument. 
 
Vorig jaar is de redactie van de Silehammer al in het zonnetje gezet, maar 
ook de trouwe schrijvers verdienen veel dank, evenals de beheerders van 
website en facebookpagina.  
 
Aan de bekendheid van de HVIJ is gewerkt door deelname aan de kerst-
markt in Ossenzijl en het Kerstrondje in Oldemarkt. Bij laatstgenoemde 
konden de gasten dit jaar genieten van kapkool, een oud Urker gerecht, 
bereid door de fam. Bijmold en Snelder.  
Als dank voor hun inzet zijn op 11 januari 2020 de vrijwilligers uitgenodigd 
voor de nieuwjaarsreceptie. Het was gezellig, mede door de prima cate-
ring door mevr. Weemstra, die tevens de schoonmaak van het HCIJ heeft 
overgedragen aan haar dochter Kavita. 
De HVIJ is de gevers van de vele schenkingen in 2019 erg dankbaar en 
blijft openstaan voor nieuwe bijdragen.  
 
Afsluitend noemt de secretaris de onmisbare bijdragen van sponsoren, 
adverteerders, en andere organisaties w.o. het Kerspel IJsselham, Arm-
voogdij Scheerwolde en de gemeente Steenwijkerland. Ook door de steun 
van de trouwe leden blijft de HVIJ financieel gezond.  
 
Hierna nodigt de voorzitter Colin Hoek uit om iets te zeggen over de expo-
sities in 2020. De expositie “75 jaar vrij” zal van april tot september te zien 
zijn. Colin vraagt de aanwezigen bezienswaardigheden uit te lenen, in het 
bijzonder foto’s. 
De dorpskernenexpositie van september tot het kerstrondje 2020 heeft als 
onderwerp de kernen Hogeweg, Kelenberg en IJsselham. Ook hiervoor 
zijn foto’s van harte welkom. Joke Smit suggereert bij Staatsbosbeheer 
hiernaar te informeren. 
 



 

5. Verslag van de penningmeester over de financiële positie 

• Jaarverslag 2019 

• Begroting 2020 en meerjarenbegroting 
 De uitgereikte stukken worden zonder commentaar geaccepteerd. 

 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

Cees Vroklage en Paul Kempers hebben de controle uitgevoerd. Paul als 
plaatsvervanger van Cornelis Bijkerk, die herstellende is van een (ge-
slaagde) ingreep en de vergadering laat groeten. De kascontrolecommis-
sie verleent het bestuur décharge. Als vervanger voor Cees Vroklage 
meldt dhr. Jan ten Klooster zich aan. Naar aanleiding van de hoge ener-
giekosten wordt aangeraden naar (de afstelling van) de CV-ketel te kijken. 
 

7. Onze nieuwe metaaldetectoren 
Hans Vrind demonstreert één van de detectoren die met steun van de Ra-
bobank zijn aangeschaft en bespreekt de uitleenprocedure. 
 

8. Aankondiging expositie 2020 
Dit onderwerp is vermeld bij punt 4 (laatste alinea). 
 

9. Bestuursverkiezing 
Hans Borg wordt per acclamatie bevestigd als nieuw bestuurslid. 
Vervolgens richt de voorzitter zich tot de scheidend secretaris (Herman 
Snelder), en benoemt de bevlogen wijze waarop die de afgelopen 6 jaar 
zijn veelzijdige en soms veeleisende functie heeft vervuld. Als gevolg 
daarvan hebben zowel zijn Rolls als zijn vrouw regelmatig aandacht moe-
ten ontberen. Als goedmakertje voor laatstgenoemde overhandigt Imke 
haar een bos bloemen en Herman een kadobon en een fles geestrijk 
vocht. Herman dankt de voorzitter voor de mooie woorden en meldt aan 
de HVIJ verbonden te zullen blijven als vrijwilliger. 
 

10. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

11. Pauze 
 

12. “Schokland” door Johannes ten Have 
Aan de hand van een aantal foto’s en bijbehorende verhalen vertelt Jo-
hannes een aantal wetenswaardige zaken over dit voormalige eiland. Zo 
blijken de plaatsnamen Emmeloord en Ens afkomstig te zijn van plaat-
sen/buurten op Schokland, waar het leven zich kenmerkte door barre ar-
moede. Ondanks de kleine oppervlakte was er genoeg ruimte voor een 
apart katholiek- en protestants deel. Na de ontruiming verliep de verhui-



 

zing naar de ene woonplaats beter (Vollenhove) dan de andere (Urk). 
Naast diverse liederen door Johannes over deze en andere feiten en an-
dere eigenaardigheden, wordt ter afsluiting en met toenemend volume ge-
zamenlijk een lied over een neut, een pul bier, bruine bonensoep een zure 
bom en een ei ten gehore gebracht. 
 
De geslaagde avond wordt afgesloten door de voorzitter, die de aanwezi-
gen dankt voor hun komst en aandacht, en Johannes ten Have voor zijn 
interessante bijdrage. 

 


