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Datum  27-01-2020    
Aanwezig   47 personen  
Met kennisgeving afwezig 8 personen 
 
AGENDA: 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
Het bestuur biedt haar excuses aan voor de fouten in de agenda: nummering klopt niet, begroting 
2019 moet zijn begroting 2020, ook de notulen van extra ledenvergadering werden niet genoemd 
in de agenda. 
De voorzitter bedankt de vele vrijwilligers met hun niet aflatende inzet. Toch zijn enkele 
werkgroepen erg kwetsbaar en zijn wij nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor de HKD.  
Onze missie is het uitdragen van de historie van Dalfsen, Oudleusen, Lemelerveld en Hoonhorst. 
En alles wat daar tussen ligt. De HKD richt haar aandacht op het opslaan, verzamelen, 
onderzoeken van gegevens en het uitdragen van deze informatie zowel in woord, schrift en beeld. 
In 2019 zijn er nieuwe vrijwilligers bij gekomen onder de noemer van verhalenvertellers/gidsen van 
de Vechtzomp. 
 
Hoogtepunten uit 2019 waren het te water laten van de Vechtzomp met zijn 40 verhalenvertellers.  
De uitreiking van de Zilveren Anjer aan Dhr. Ab Goutbeek. Het bezoek van de burgemeester aan 
het HCD en natuurlijk de opendag in december 2019 van de HKD. 
2020 is begonnen met het ontvallen van Wim van Lenthe een groot verlies voor de familie maar 
ook voor HKD en geheel Dalfsen.  
 
Het DNA project gaat zijn laatste jaar in. De schuilhut in Hoonhorst zal afgerond worden, 
Oudleusen zal marketafels en film realiseren. 
Op 3 februari zal de Historische avond plaatsvinden. 
Het collectieplan zal gestalte krijgen. Dhr. Dick Weelink zal zich hier voor inzetten. 
Samen met Ni’jluusn van Vrogger zal er een digitaal platform ontwikkeld worden waar 50 verhalen 
en objecten de aandacht krijgen. 
 
De viering van 75 jaar bevrijding zal groots opgezet worden. De HKD speelt hier een grote rol in.  
Op de website dalfsenviertvrijheid zal het programma staan. In de 4 kernen zullen historische 
avonden verzorgd worden door HKD. 
In Lemelerveld zal dat plaats vinden op 2 april, in Hoonhorst op 13 april, in Dalfsen op 17 april en 
in Oudleusen op 22 april. 
Verder zal er een pop-up museum ingericht worden in het pand van Fokkens vanaf 2 april, er 
zullen fiets en wandeltochten georganiseerd worden, informatieborden bij de crashplekken van 
vliegtuigen in de gemeente Dalfsen. Rondom Dalfsen nr 98 zal geheel in het teken staan van 
oorlog en bevrijding. En op 28 februari zal er een toneelstuk opgevoerd worden door de 
toneeelvereniging Oese Volluk met het stuk “Opoe in the War”. 
Dit alles is heel veel werk, wij doen het graag maar vragen steun van alle vrijwilligers. 
In het najaar zal het bestuur zich buigen over de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 
Centrumvisie Dalfsen, toelichting door Hans Aalders. 
 
Eind 2017 heeft de gemeenteraad de centrumvisie vastgesteld, een visie waarin wordt verwoord 
hoe we vinden dat het dorpshart van Dalfsen de komende 20-25 jaar ingericht zou moeten zijn om  
een aantrekkelijk en vitaal centrum te blijven waar het fijn wonen, werken, winkelen en recreëren 
is. 
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Voor de uitwerking van de visie en de daarin beschreven kaders in een projectplan is een 
stedenbouwkundig bureau aangetrokken.  
De Historische Kring is hierbij betrokken via Typisch Dalfsen, een samenwerkingsverband waaraan 
ook de Vrienden van Dalfsen, Plaatselijk Belang dorp Dalfsen en de Dalfser Ondernemers- 
vereniging deelnemen. Voor de HKD zitten Evert Bergman en Hans Aalders in de gemeentelijke 
klankbordgroep voor dit project.  
Het stedenbouwkundig bureau heeft 3 scenario's uitgewerkt voor de herinrichting van de openbare 
ruimte waarvoor de klankbordgroep veel input heeft aangeleverd.  
Op 12 februari is er 's avonds een bijeenkomst  in het gemeentehuis gepland waar de Dalfsenaren  
uitgebreid geïnformeerd zullen worden en hun reactie kunnen geven. 
 

2. Ingekomen stukken 
 Voor deze ledenvergadering hebben zich 8 leden afgemeld. 

 
3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 28-01-2019 en 11-03-2019 (extra ledenvergadering) 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris Bea van der Vegt 
 

4. Jaarverslag van de secretaris.  
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris Bea van der Vegt en de leden van 
de werkgroepen, die hun bijdrage hieraan geleverd hebben. 

 
5. Jaarverslag van de penningmeester. 

a. jaarrekening;  b. begroting 2020; c. mededelingen 
Klaas Kijk in de Vegte geeft uitvoerig uitleg over de financiele situatie van de HKD en geeft aan dat 
wij een gezonde vereninging zijn. 
De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van de begroting en jaarrekening. 
Er worden geen vragen en opmerkingen gemaakt over de jaarrekening en begroting. 

 
De contributie voor 2020 wordt niet verhoogd.   
 

6. Verslag van de kascommissie, bestaande uit dhr.Jacques Dekker en dhr. Geert Bistervels. 
Dhr.Jacques Dekker is aftredend. 
 

• De kascommissieleden dhr. Jacques Dekker en dhr. Geert Bistervels 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. 
 
Opmerking: 
De gemeente Dalfsen heeft verzuimd rekeningen in te dienen voor de huur van het HCD over de  
jaren 2017, 2018 en 2019. Het bestuur heeft dit zelf aangekaart bij de gemeente Dalfsen. De  
vergadering vindt dit erg positief en dit verdient een applaus.  
 
De Damito heeft extra leden opgeleverd. 
De kascommissie is verantwoordelijk voor de controle van de boekingen en niet voor de verlies en 
winstrekeningen. 
 

• Benoeming nieuwe kascommissie.  
Dhr.Jacques Dekker is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn werk van de afgelopen jaren. 
Dhr. Wim Duteweerd wordt benoemd als nieuw kascommissielid. 

 
Opmerking van het bestuur:  
Losse nummers van RD 75 jaar bevrijding: de ledenvergadering keurt goed indien nodig de prijs te 
verhogen van de losse nummers wordt verhoogdnaar € 7,50 
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7. Bestuursverkiezing: 

Aftredend is Herman Nijeboer (lid) hij stelt zich herkiesbaar. Herman Nijeboer wordt met  applaus 
opnieuw benoemd als lid van het bestuur. 
  
Aftredend is Bea van der Vegt ( secretaris) zij stelt zich niet herkiesbaar. 
Jeannet Bosch wordt voorgedragen en met algemene stemmen benoemd als nieuwe secretaris. 
Bea van der Vegt  wordt door de voorzitter met mooie woorden bedankt voor haar inzet als secretaris 
in de afgelopen 11 jaren. Zij krijgt een mooie bos bloemen en enkele cadeaus aangeboden namens 
de HKD. 
Zij gaat zich verder inzetten voor het coördinatieteam van de HKD. 
      
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur stelt in de vergadering voor om het aantal bestuursleden met 2 personen uit te breiden. 
De reden van dit voorstel is:  

• Bestuursleden hebben een erg volle agenda t.a.v. inhoudelijke taken van HKD. 

• Communicatie naar buiten / Organisatie  / contacten werkgroepen. 
De vergadering stemt er mee in om het bestuur met 2 leden uit te breiden. 
  

8.  Rondvraag. 
Geen bijzonderheden te melden 
 

9.  Sluiting. 
 
PAUZE 
Na de pauze gaf de Werkgroep Documentatie Dalfsen een presentatie over wat er allemaal komt 
kijken bij het documenteren van de documenten en foto’s. Elli Bartelink en Herman Nijeboer vertellen 
hierover ook aan de hand van voorbeelden 
Ab Goutbeek gaf daarna nog een presentatie over een aantal mooie documenten en foto’s die de 
laatste tijd zijn binnengekomen. 
 
Namens het bestuur, 
Bea van der Vegt, secretaris HKD. 
E-mail: secretariaat@historischekringdalfsen.nl 
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