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Datum : 09-05-2022   

Aanwezig:   38 personen  

 

Met kennisgeving afwezig:  3 personen. 

 

 

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij memoreert een aantal 

punten uit het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het komende jaar. 

 

Op 4 oktober 2021 was vorige vergadering, sindsdien is er toch weer veel gebeurd. 

Gelukkig bevrijd van het coronajuk, hopelijk komt het virus niet terug in het najaar. Van een 

aantal actieve leden moesten wij afscheid nemen in 2021: Frank van Pijkeren, Jan de 

Weerd, Ben Jacobs, Henk ten Broeke, Duco Drijber, Henk Baarslag, Wiebe Geertsma. In 

2022 al van Tiny Holsappel. We weten dat de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers hoog 

ligt en dat houdt risico’s in. Afgezien van het persoonlijk verlies voor omgeving zijn zij ook 

voor HKD een verlies. 

 

Dit brengt ons op een belangrijk punt: het tekort aan vrijwilligers in diverse werkgroepen en 

commissies. De voorzitter geeft geen uitputtende opsomming geven, maar het zijn er veel 

volgens hem: in Lemelerveld, Oudleusen en Digitalisering speelt dat zeker. Vorig jaar heeft 

hij al opgeroepen, kijk in je omgeving en vraag mensen of tip het bestuur. In bulletins zullen 

steeds een paar echte vacatures vermeld worden. 

 

Namens het bestuur dankt de voorzitter voor het vele werk dat vrijwilligers hebben verzet in 

welke vorm dan ook. Vrijwilligers zijn het fundament én de spil van een vereniging. Er is door 

hen, door ons veel tot stand gebracht o.a. bij het project DNA van Dalfsen:  QR tegels op 60 

plekken, boerderijnaamborden, in Oudleusen de fraaie film en de marketafel.                        

De website DNA van Dalfsen is in de lucht. 

 

Voortgang is geboekt bij de beeldbank in Zijpersysteem, lees de bulletins en de 

nieuwsbrieven er maar op na.  

 

De Rol van vrijwilligers is temeer van belang omdat er allerlei plannen en ontwikkelingen zijn 

die qua welslagen staan of vallen met voldoende vrijwilligers.  
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Die plannen en ontwikkelingen staan in een beleidsplan voor de jaren 2022 t/m 2026. 

Volgende week gaat het bestuur dat plan bespreken met de trekkers van alle werkgroepen 

en commissies. Zij hebben allen bijdragen verleend aan de inhoud van dat plan. Hier wil ik er 

toch een paar punten uitlichten. Dick Weelink gaat zo meteen nader in op een onderdeel van 

dat beleidsplan, het collectieplan. In dat verband is het goed te melden dat Maarten Maas de 

nieuwe archiefbeheerder is. 

  

Waar moeten wij in de komende jaren rekening mee houden en wat zijn onze plannen? Eerst 

formeel punt: 

 

• Statuten aanpassen; deze zijn uit 1999 en deels achterhaald. Aan te passen punten 

zijn onder meer: geen abonnees (meer); de tekst aanpassen aan digitale informatie 

uitwisseling; onduidelijke procedures scherper formuleren; positie sponsoren 

verduidelijken; aanpassen aan nieuwe wetten en een Huishoudelijk Reglement 

opstellen.  Volgend jaar willen wij dat voorleggen aan ledenvergadering ( na 

raadplegen notaris), na goedkeuring statuten laten we de statuten passeren bij de 

notaris. 

• In het beleidsplan staan de missie en de strategische doelen geformuleerd: wat is er 

nodig om de geschiedenis van Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst en 

alles wat daar tussen ligt te kunnen uitdragen? Informatie verzamelen, onderzoeken, 

toegankelijk maken en duurzaam opslaan; publiceren (papier en digitaal) en vertellen; 

het in standhouden van een zelfstandige, bloeiende vereniging met een goed 

Historisch Centrum (over dat laatste loopt een gesprek met Trefkoele+) Tenslotte 

samenwerken met anderen (Nieuwleusen, de Stichting DNA van Dalfsen en de 

gemeente).   

• Voor een aantal plannen zijn investeringen nodig, zoals up to date houden van 

computerapparatuur, herinrichten van het archief (daarvoor zijn er ook plannen van 

de Trefkoele+) met stellingen en zuurvrije archiefdozen, aanschaf schermen). Daar 

waar wij subsidie kunnen krijgen zullen we die binnenhalen, maar deels kunnen we 

ze financieren uit eigen vermogen. We zullen straks zien dat dat op een fors hoog 

niveau ligt. Op de iets langere termijn kan het echter nodig zijn om de contributie 

(sinds 2016 gelijk) wat te verhogen. Uiteraard na goedkeuring door de 

ledenvergadering. 

 

Dick Weelink licht het collectieplan en de  stichting DNA van Dalfsen toe. 

 

• Het collectieplan is een uitgebreid document dat is opgesteld in samenwerking met 

Erfgoed Gelderland na een uitgebreid onderzoek door deze instelling. Dit was 

mogelijk door de financiële bijdrage van de gemeente in het kader van het project het 

DNA van Dalfsen. In het collectieplan is een overzicht gemaakt van alle collecties die 

onze vereniging heeft en wat de stand van zaken is in de opslag en het beheer 

daarvan. Van een groot deel van onze collecties is in detail aangegeven wat de staat 

van de spullen is en wat gedaan moet worden om de opslag duurzaam te 

waarborgen voor de toekomst. Daarbij is uitgegaan van de doelstelling van de HKD: 

uiteindelijk de kennis van onze lokale geschiedenis onder de mensen brengen, dus te 

presenteren. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden. 

Beide zaken brengen nogal wat teweeg voor onze organisatie, want het moet 

allemaal wel gedaan worden door de vrijwilligers.  
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• Het verduurzamen van het beheer van onze collecties is primair de taak van de 

werkgroepen en voor het structureren van de informatie daarover is al gestart met het 

ZCBS-database-systeem, zodat onze collecties makkelijker digitaal toegankelijk zijn 

te maken. Om de hiermee samenhangende werkzaamheden in de werkgroepen goed 

te kunnen organiseren wordt binnenkort gesproken met alle werkgroepen over welke 

rollen in de werkgroepen zijn te onderscheiden en aan te wijzen en door wie die 

rollen worden vervuld.  

• Voor de (digitale) presentatie van de geschiedenis is de website DNA van Dalfsen 

ontwikkeld die we samen met onze zustervereniging in Nieuwleusen beheren in een 

aparte stichting. Daarnaast wordt binnenkort ook gestart met de installatie van 

touchscreens in de “kulturhuzen” in alle kernen, waarop beelden van onze 

geschiedenis (doorlopend) kunnen worden vertoond. Zo komt de geschiedeins dus 

ook naar alle kernen toe. De samenwerking met Ni’jluusn van Vrogger is door dit 

alles heel hecht geworden. 

• Al met al zijn dit ontwikkelingen waarvoor het beroep op vrijwilligers toeneemt, ook 

naar vrijwilligers die specifieke rollen kunnen vervullen voor bijvoorbeeld computers, 

communicatie en presentatie. Voor het archiefbeheer is inmiddels al een nieuwe 

vrijwilliger gevonden en zo zullen er de komende tijd actief vacatures worden bekend 

gemaakt. Kortom: werk aan de winkel. 

• Alles staat of valt met de vraag of er voldoende vrijwilligers zijn: aan de slag daarmee! 

Ervaring leert: vooral mensen persoonlijk vragen om bijdrage te leveren, alle kleine 

beetjes helpen. Een aantal namen van potentiële vrijwilligers worden genoemd, het 

bestuur zal deze benaderen. In het bestuur is een verdeling gemaakt van 

aanspreekpunten in het bestuur voor de werkgroepen en commissies. Zie de 

Nieuwsbrief nummer 012. 

2.  Ingekomen stukken. 

Voor deze ledenvergadering hebben zich 3 leden afgemeld. 

   

3.  Notulen van de jaarvergadering d.d. 04-10-2021.  

 De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de secretaris voor het opstellen.  

 

4. Jaarverslag van de secretaris.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan secretaris Jeannet Bosch en de  leden van 

de werkgroepen, die hun bijdrage hieraan geleverd hebben. 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester. 

a. jaarrekening 2021;  b. begroting 2022; c. mededelingen. 

Penningmeester Klaas Kijk in de Vegte geeft uitvoerig uitleg over de financiele situatie van 

de HKD en geeft aan dat wij een gezonde vereniging zijn. De begroting voor 2021 is qua 

baten op vrijwel alle punten werkelijklheid geworden. Bij de lasten was een meevaller bij de 

computerapparatuur, mede gebaseerd op een nauwkeuriger inventarisatie. Rondom Dalfsen 

kostte minder dan begroot. Er is kleding voor de Vechtzompgidsen aangeschaft. Gevolg van 

een en ander was uiteindelijk een batig saldo van € 2.359. 

Bij de balans wijst hij op de hoogte van het banksaldo, dat beïnvloed is door subsidies vanuit 

het DNA project voor nog uit te voeren activiteiten in Hoonhorst, Oudleusen en bij het 

boerderijnamenproject.  

Hij geeft een toelichting op de begroting 2022 van de HKD. Deze komt op heel veel punten 

overeen met de uitkomsten voor 2021. Op een paar posten (o.a. huur Trefkoele+, licenties) 

is een verhoging te verwachten. Er wordt een klein nadelig saldo begroot. 

De penningmeester oogst applaus voor zijn uitleg. 
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Het voorstel van de voorzitter om ook dit jaar geen verhoging is van de contributie door te 

voeren wordt aangenomen. 

 

6. Verslag van de kascommissie. 

De kascommissie bestond uit de leden Wim Duteweerd en Keimpe Sinnema. Laatst 

genoemde geeft aan dat de commissie de kascontrole heeft gedaan, dat zij deze in goede 

orde bevonden heeft en stelt de ledenvergadering voor decharge te verlenen aan de 

penningmeester.  

Met dank aan de kascommissie stemt de vergadering in met het voorstel aan de    

penningmeester decharge te verlenen. 

De jaarcijfers zijn daarmee goedgekeurd door de Ledenvergadering. 

 

Benoeming nieuwe kascommissie.  

Dhr. Duteweerd  is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn werk van de afgelopen 

jaren. Tot nieuw lid wordt door de vergadering benoemd dhr Wiel Zillen.  

 

7. Bestuursverkiezing: 

Klaas Kijk in de Vegt is aftredend. Wel herkiesbaar voor 1 jaar. Hij licht toe dat Humanitas 

heeft hem benaderd voor een adviesrol in de afhandeling van de toeslagenaffaire, binnenkort 

hoort hij hier meer over. Hij wil als het lukt het nog wel drie jaar doorgaan als 

penningmeester. De vergadering benoemt hem voor een periode van een jaar als 

penningmeester van de HKD. 

        

8. Rondvraag 

Niemand heeft een vraag of opmerking.  

 

9. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

PAUZE 

 

Presentatie door de werkgroep Archeologie. 

 

De zeer interessante presentatie, waarin ook Anton de Ruiter een deel aan bijgedragen 

heeft, werd gegeven door Jan Veldhuis en Pouwel Splinter,  

De presentatie is te vinden op onze website www.ouddalfsen.nl 

 

  

Na afloop wordt er nagepraat met een drankje en een bitterbal  

 

Namens het bestuur, 

Jeannet Bosch, secretaris HKD. 

E-mail: secretariaat@historischekringdalfsen.nl 

 

 

 

 

 


