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Voorwoord
Ook 2017 was een druk verenigingsjaar. De inrichting en officiële opening van onze expositie
over Ossenzijl hield ons volop bezig en moesten we nadenken over ons 25-jarig jubileum in
2018.
Leden
We startten in 2017 met 571 leden. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van de
leden die niet betaalden, leden die hun lidmaatschap om diverse redenen opzegden en
hebben we, mede dankzij onze ledenwerfactie en de expositie over Ossenzijl ook weer veel
nieuwe leden mogen verwelkomen waardoor we dit jaar starten met 566 leden. We moeten
dan nog wel van 16 leden de contributie van 2017 nog ontvangen en hebben de toezegging
van nog een nieuw lid.
Activiteiten
De expositie over Ossenzijl was een groot succes. Toen we ermee begonnen werd
pessimistisch gesteld dat er niet meer dan 35 mensen zouden komen kijken maar, mede door
de prachtige film die door vrijwilligers uit Ossenzijl zelf werd gemaakt en waarin door de
geportretteerden een prachtig beeld werd geschetst van het leven vroeger en nu in Ossenzijl,
kwamen honderden mensen naar het HCIJ en konden we vele nieuwe leden inschrijven.
Daarnaast waren ook de deelname aan het textielfestival en aan het Kerstrondje grote
publiektrekkers.
Lezingen
In 2017 kwam op 30 maart Jaap van der Meer naar gebouw Paesloe voor een lezing over J.C.
Bloem 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 Nederlandse geschiedenis
van 300-1000 na Chr. en
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. We hebben ons verwonderd, de beelden
bewonderd en ervan genoten.
Diversen
Dit jaar hadden we te maken met wat apparaten die de strijd opgaven. We hebben na lang
zoeken en afwegen 2 nieuwe printers gekocht. Eén gerefurbiste zwart-wit printer die snel A4
en ook A3 kan printen en een nieuwe kleurenprinter.
Paul Kempers heeft ook in 2017 weer gezorgd voor een prachtige folder die overal in ons
werkgebied de aandacht op de HVIJ vestigde. Ook heeft Paul i.s.m. Herman gezorgd voor
een nieuwe dorpswandeling voor Oldemarkt.
Omdat een vereniging steeds te maken krijgt met nieuwe mensen op de diverse posten, moet
er 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 protocollen opgesteld
die d.m.v. een map en digitaal gebruikt kunnen worden.
Afscheid en welkom
In 2017 hebben we afscheid genomen van de vrijwilligers Jo Steenstra, Wim Pouwels en
Henk Raggers. Ook onze interieurverzorgster Aukje Bakker nam afscheid. Zij werd opgevolgd
door Mevr. Weemstra. Daarnaast mochten we als nieuwe vrijwilligers Colin Hoek en Jan van
der Werke verwelkomen.

De Silehammer
Door het vertrek van Jo Steenstra bleven er nog maar 2 redactieleden over: Linda Polderman
en Klasina Hoen. Zij hebben aangegeven De Silehammer te blijven vormgeven. Ook is dit jaar
besloten dat bestuur en redactie elke 3 maanden met elkaar overleggen om samen de inhoud
en vormgeving af te stemmen.
Jubileumjaar
Misschien moeten we praten over “jubileumjaren” want de HVIJ is opgericht in 2017 maar de
officiële oprichtingsakte is in 2018 opgemaakt. Daarom is in 2017 besloten om in 2018 de
eigen collecties centraal te stellen. Ook is een herinneringspen ontworpen die aan alle leden
zal worden uitgereikt.
Het Historisch Centrum van de HVIJ
In 2017 kwam het pand waarin het HCIJ is gevestigd in de verkoop. Het huurcontract van de
HVIJ loopt tot 2021 en volgens dat contract had het bestuur als eerste de kans het gebouw te
kopen. Dat bleek echter niet haalbaar te zijn waardoor het pand in de openbare verkoop
kwam. Hoe dit verder afloopt is nu wat onzeker en zal met een nieuwe eigenaar moeten
worden besproken.
Giften
Ook dit jaar hebben we weer vele giften ontvangen die het waard zijn om voor degenen na
ons te bewaren. We zijn de gevers erg dankbaar. Wel heeft het bestuur besloten om giften
kritisch te beoordelen omdat de HVIJ geen onbeperkte opslagruimte heeft. Enkele criteria zijn
dat giften uit ons werkgebied dienen te komen en “historisch” zijn.
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