Historische Vereniging IJsselham
Jaarverslag 2020 van de secretaris-ad interim.

Het jaar 2020 kenmerkte zich helaas als een jaar waarin wij vanwege de Covid 19 pandemie
veel dingen voor onze leden en voor inwoners van onze omgeving niet hebben kunnen doen,
op een enkele uitzondering na.
De geplande activiteiten die we niet hebben kunnen doen zijn de expositie “75 jaar vrij”. De
dorpskernen exposities en het “Kerstrondje 2020”.
De enige activiteit die wel doorgang heeft gevonden tussen twee lockdowns door, was de
lezing “Een wandeling door de geschiedenis van Urk”, verzorgd door de heer Jaap Bakker uit
Urk.
Hoewel wij geen publieke activiteiten hebben kunnen ontwikkelen, zijn we niet blijven
stilzitten.
Zo is de fotowerkgroep in de tweede helft van het jaar weer aan de slag gegaan en hebben
wij de start gemaakt om ons digitale foto archief online te zetten, zodat de leden – maar ook
andere belangstellenden – de foto’s online kunnen bekijken.
Gezien de hoeveelheid foto’s die wij in ons archief hebben, hebben we bij lange na nog niet
alle foto’s online staan. Onze verwachting is dat we in 2021 een heel eind komen met
publiceren.
Maar niet alleen het digitale foto archief is online gezet. Ook de titels van de boeken die wij
in onze bibliotheek hebben zijn nu online beschikbaar, maar ook hierbij geldt dat gezien de
hoeveelheid informatie die nog verwerkt moet worden, gaan wij hier in 2021 verder mee.
Overigens, onze bibliotheek was eerst ondergebracht binnen AdLib, een
catalogusprogramma ten behoeve van musea, etc. maar onze boeken waren niet in te zien
door leden, tenzij men een afspraak maakte met onze beheerder van dat programma.
We hechten er aan om te benadrukken dat we het online zetten hebben kunnen doen
dankzij de enthousiaste inzet van een paar vrijwilligers.
Het jaar 2020 begonnen wij met 545 leden (daar waar wij in het verleden wel meer dan 600
leden hadden). Aan het einde van het jaar 2020 hebben wij 529 leden.
De achteruitgang is in ieder geval mede te wijten dat mensen zijn overleden, maar het
merendeel doordat mensen hun lidmaatschap beëindigden.
Aan het bestuur zijn in 2020 twee nieuwe leden toegevoegd op ad-interim basis. Dit waren
Rob ’t Hart, die de werkzaamheden van het secretariaat voor zijn rekening nam en Martin
van Garderen die als aandachtsgebied de fotowerkgroep had.

Hoewel we in 2020 ook hulp hebben gekregen van andere vrijwilligers, bijvoorbeeld – maar
niet limitatief – bij de verspreiding van ons verenigingsblad, willen we niet ongenoemd laten
de inzet van het redactieteam van De Silehammer alsmede de beheerders van de website en
Facebookpagina. Maar niet alleen de redactie van De Silehammer heeft veel werk verzet,
maar ook de trouwe schrijvers hebben een aandeel hierin gehad.
Helaas hebben wij onze trouwe vrijwilligers, dankzij de problemen rond corona, in 2020 niet
in het zonnetje kunnen zetten.
De website heeft in 2020 layout technisch een metamorfose ondergaan.
Een ander medium waarvan wij in 2020 ook gebruik van mochten maken zijn de
beeldschermen bij de COOP, onze buren. Overigens mogen wij van dat medium ook in 2021
gebruik blijven maken.
Op de schermen publiceren wij met name foto’s uit onze collectie met daarbij een
toelichting.
Afsluitend noemen we graag de onmisbare bijdragen van sponsoren, adverteerders en
andere organisaties.
Dankzij de landelijke ‘clubsupport actie’ van de Rabobank hebben wij een bijdrage van €
1.010,54 toegekend gekregen.
Ook door de steun van de trouwe leden blijft de HVIJ financieel gezond .

