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Datum: 04-10-2021    
Aanwezig: 42 personen  
Met kennisgeving afwezig: 6 personen 
 
 
AGENDA: 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
Hij kijkt terug op de afgelopen 1,5 jaar. Deze vergadering moest worden uitgesteld door de 

corona. Veel mensen kregen persoonlijk met corona en de gevolgen te maken. De HKD 

heeft afscheid moeten nemen in het laatste anderhalf  jaar van de actieve leden Wim van 

Lenthe, Peter van Emmen, Natascha Holsappel, Marie van Beinum, Ben Jacobs, Henk ten 

Broeke, Jan de Weerd en Frank van Pijkeren. 

Veel ging er in het coronajaar niet door, het centrum werd gesloten voor de werkgroepen, er 

was minder contact met elkaar. Dat is niet goed voor een vereniging die het ook van veel 

sociale contacten moet hebben, aldus de voorzitter. Ook geen dialectavond en geen open 

monumentendag. En voor het tijdelijke museum in de Prinsenstraat waren zoveel mooie 

plannen en we zijn niet verder gekomen dan het inrichten van de etalage. Er lag al een heel 

schema klaar om alle groepen 7 en 8 van de basisscholen te ontvangen. Ook de geplande 

bijeenkomsten over oorlog en bevrijding konden geen doorgang vinden. 

Toch ging er ook veel wel door. Hij wijs daarvoor naar het jaarverslag en dankt de vele 

vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet. Hij licht toch even een paar dingen uit. 

• Het project DNA van Dalfsen dat we samen met gemeente en Ni’jluusn van Vrogger  

(NvV) doen. De verbeeldingen in Hoonhorst en Oudleusen zijn gerealiseerd. 

• Ook voortvloeiend uit DNA project: het oprichten samen met NvV van de stichting 

Website DNA van Dalfsen , na de pauze krijgen we de eerste resultaten 

gepresenteerd. 

• De vliegtuigopgraving in Millingen /Hoonhorst; recent hebben we onderdelen in 

bruikleen gekregen 

• Er zijn speciale nummers van RD gemaakt over oorlog en markante mensen 

• Plannen gemaakt om HKD beter zichtbaar te maken via enige verbouwing van de 

Trefkoele+ 

• Er is volop gewerkt aan een collectieplan en een systeem om onze fotocollectie voor 

iedereen toegankelijk te maken, ook van huis uit. 

 
Over de laatste 2 onderwerpen zal volgend jaar meer bekend zijn. 

Het zijn wel projecten die precies passen in het missiestatement dat de HKD heeft 

geformuleerd : het uitdragen van de geschiedenis van Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst en 

Oudleusen en wat daartussenin ligt. 

Maar, maar: dat kan alleen als er voldoende actieve vrijwilligers zijn om het werk dat 

daarvoor nodig is uit te voeren. De voorzitter deed een dringend beroep op allen om te 

proberen mensen uit de eigen omgeving warm te maken voor wat dan ook binnen de HKD. 

Wij kunnen iedereen gebruiken, of je om kunt gaan met een computer of niet. 
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Want wat staat er nog meer te gebeuren:  

• Beleidsplan voor de komende 5 jaar 

• Aanpassing va de statuten (actualisering en aanpassen aan de WBTR) 

• Opstellen huishoudelijk reglement 

• Collectieplan 

• Via schermen (touchscreens) meer van onze collecties laten zien; digitaal is toch 

tenminste een groot deel van de toekomst 

 
De volgende jaarvergadering zal waarschijnlijk niet eind januari, zoals wij gewend waren, 
zijn. Dat lijkt een beetje te kort op deze jaarvergadering. 
 

2. Ingekomen stukken 
 Voor deze ledenvergadering hebben zich 6 leden afgemeld. 

 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 27-01-2020 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Bea van der Vegt 
 

4. Jaarverslag van de secretaris.  
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris Jeannet Bosch en de leden 
van 
de werkgroepen, die hun bijdrage hieraan geleverd hebben. 
 
Naar aanleding van een vraag aan de voorzitter, of met de agenda de stukken meegestuurd 
kunnen worden, dit wordt besloten om de stukken digitaal beschikbaar te maken. 
Op de agenda in het bulletin vermelden we een link die verwijst naar de website voor het 
inhoudelijke en het financiële aarverslag. Daarnaast liggen 2 weken vantevoren de stukken 
ter inzage in het centrum. 

 
5. Jaarverslag van de penningmeester. 

a. jaarrekening 2020;  b. begroting 2021; c. mededelingen 
Klaas Kijk in de Vegte geeft uitvoerig uitleg over de financiele situatie van de HKD en geeft 
aan dat wij een gezonde vereniging zijn. 
 
Hij geeft een toelichting op de begroting 2021 van de HKD. 
 
In de bestuursvergadering van 29 januari is de jaarrapportage 2020 en de begroting van 
2021 besproken. Het positieve resultaat 2020 komt hoofdzakelijk tot stand middels een gift. 
De financiele positie van de HKD, zie de balans, is goed te noemen.  
Geeft echter een wat vertekend beeld omdat eventuele niet benutte subsidies voor de 
verbeeldingen uit het project DNA voor Hoonhorst en Oudleusen teruggestort worden naar 
de Gemeente Dalfsen. 
Bij de Baten zijn de Giften of Bijzondere Baten niet in te schatten. 
Een vast verhoging van de Batenzijde kunnen we bewerkstelligen door meer leden en door 
sponsoren werving. 
Gezien het begrote resultaat 2021, de jaarlijks oplopende kosten van bv. huur, drukkosten, 
onderhoud computers, internet en telefoon en nieuwe investeringen in computers en verdere 
digitalisering is in de toekomst een contributie verhoging niet uit te sluiten. De contributie 
bedraagt voor automatische incasso vanaf 2016 € 16,50 en zelf betalende leden € 17,50. 
Voor 2021 blijft de contributie zoals bovengenoemd zo is besloten. 
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Er worden een paar vragen en opmerkingen gemaakt over de jaarrekening en begroting, 
maar Klaas kon daar antwoord op geven. 
De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van de begroting en jaarrekening. 
 

6. Verslag van de kascommissie. 

• De kascommissieleden dhr. Geert Bistervels dhr. Wim Duteweerd hebben de 
kascontrole  gedaan en  hebben deze in goede orde bevonden en stellen 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. Geert Bistervels is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn werk van de 
afgelopen jaren. Dhr. Keimpe Sinnema wordt benoemd als nieuw kascommissielid. 
 

7. Bestuursverkiezing: 
Aftredend is Jan Sibelt ( voorzitter) hij stelt zich herkiesbaar. Hij wordt herkozen. 
Aftredend is Hans Aalders (lid) hij stelt zich herkiesbaar. Hij wordt herkozen. 
Aftredend is Ab Goutbeek ( lid) hij stelt zich niet herkiesbaar. 
Dhr. Dick Weelink is voordragen als lid en is met applaus gekozen door de leden. 
 
Vervolgens wordt Ab Goutbeek in het zonnetje gezet.  
 
Voorzitter Jan Sibelt memoreerde dat Ab vanaf de oprichting in 1988 bestuurslid van de HKD 
is geweest, van 1990 tot 2002 was hij voorzitter. Ook vanaf het begin richtte hij zich daarbij 
op het verzamelen van informatie, het onderzoeken daarvan en het vertellen en schrijven 
daarover. De voorzitter noemde een paar van de vele bijzondere kwalificaties die Ab  in het 
verleden ten deel zijn gevallen, zoals “onze professor” en “de Leonardo da Vinci van de 
Vechtstreek”.  
 
Het verzamelen zat bij Ab al zeer jong in het bloed. Hij heeft een enorm stempel gedrukt op 
de richting waarin de HKD zich ontwikkeld heeft. Een soort documentatiecentrum, dat terecht 
Historisch Centrum Ab Goutbeek heet. Daarbij lag naast foto’s, documenten en tekeningen 
zeker de nadruk op boeken. Niet alleen verzamelde hij deze, hij schreef ze ook of werkte er 
aan mee. Aan de hand van een stapel van dergelijke boeken van ongeveer een meter hoog 
werd de invloed van Ab aanschouwelijk gemaakt.  
 
Archeologie sprong er ook uit, van de opgravingen van de resten van kasteel Gerner in 1975 
tot de meer recente opgravingen in Oosterdalfsen, toen Ab de tijd van zijn leven had. 
 
Voor zijn verdiensten voor de HKD kreeg Ab een bijzonder en kenmerkend portret, gelaserd 
op een spiegel, van hemzelf aangeboden. Als zijn volgens de voorzitter meest bijzondere 
eigenschap werd zijn geweldige vermogen om zijn kennis te delen en zijn passie over te 
brengen aangemerkt. Hij trok met zijn verhalen en dia’s jarenlang volle zalen, niet alleen in 
Dalfsen, maar in heel Oost Nederland. Ab kreeg een boek aangeboden waarin al zijn 
artikelen voor Rondom Dalfsen zijn gebundeld. Niet vergeten werd om zijn vrouw Tini in de 
huldiging te betrekken. Immers al het vrijwilligerswerk moest gedurende jaren naast de 
zorgen voor het gezin en de bloemenwinkel gebeuren.  
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Vervolgens nam burgemeester Erica van Lente het woord. Zij reikte Ab de Penning van 
Verdienste van de Gemeente Dalfsen uit. Ab kreeg deze penning voor zijn jarenlange inzet 
om de inwoners van Dalfsen en van de hele Vechtstreek op de hoogte te brengen van de 
rijke cultuurhistorie van dit gebied. Als geen ander kon hij een brug slaan tussen wetenschap 
en de interesse van gewone mensen. Hij kan bijzonder boeiend verhalen vertellen over 
historie. Zo legde hij tijdens de opgravingen in Oosterdalfsen aan inwoners uit waarom de 
vondsten uit de tijd van de Trechterbekercultuur zo belangrijk waren. Zij memoreerde ook de 
eerdere onderscheidingen voor Ab Goutbeek met als hoogtepunt de zeldzame Zilveren Anjer 
uit het Prins Bernhard Cultuurfonds. De verhalen van Ab Goutbeek hebben indruk gemaakt . 
Door zo te spreken over de bijzondere geschiedenis heeft hij Dalfsen positief op de kaart 
gezet. Daarvoor zijn wij hem heel dankbaar aldus de burgemeester. 
 
In zijn dankwoord zei Ab beduusd te zijn van alle loftuitingen, maar zeker actief te blijven 
binnen de HKD. 
      

8.  Rondvraag. 
Dhr. Ulkeman  hij vroeg naar de vondsten van de opgravingen. De voorzitter deelde mee dat 
de trechterbeker bekers op dit moment onderzocht en gerestaureerd worden in Groningen, 
er worden rapporten over geschreven. Daarna is de bedoeling dat er een plan komt om er 
wat mee te gaan doen, maar er is nog geen concrete planning. 
Er was ooit sprake van een tentoonstelling het Drents museum in Assen. 
De HKD doet er alles aan om de vondsten, tenminste een deel daarvan, in ons centrum of 
elders aan de bevolking van Dalfsen te laten zien. 
We zijn geen eigenaar, dat is het rijk, terwijl de provincie het beheer heeft. 
 
PAUZE 
 
Presentatie  van de website www.dnavandalfsen.nl . 
Dick Weelink en Henk van de Beeke hebben de presentatie gedaan. Zij lieten zien wat de 
website bevat aan informatie en beelden van de hele gemeente Dalfsen. Daaronder 
Dalfsen in vogelvlucht met een drone. Fietsroutes en wandelroutes staan ook op deze 
website. 
 

9.  Sluiting, met een drankje en een bittergarnituur na afloop. 
 
Namens het bestuur, 
Jeannet Bosch, secretaris HKD. 
E-mail: secretariaat@historischekringdalfsen.nl 
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