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HISTORISCHE  VERENIGING IJSSELHAM 

 
JAARVERSLAG 2021 

 
 
 
VOORWOORD 
2021 stond wederom in het teken van Corona. Niet alleen in het gehele land drukte deze ziekte zijn stempel 
op de gang van zaken; ook in de HVIJ waren de sporen van de Coronamaatregelen zichtbaar. Het uitte zich 
onder andere in dat activiteiten moesten worden geschrapt of heftig worden aangepast, dat er mondkapjes en 
desinfecteermiddel kwamen in het Historisch Centrum, en dat wij zelfs een tijdlang dicht moesten op bevel 
van de overheid.  
Desondanks heeft de HVIJ zijn best gedaan om zoveel mogelijk zaken door te laten gaan en te zorgen dat 
onze leden – en soms ook niet-leden – zoveel mogelijk van de verhalen en informatie over onze mooie streek 
konden genieten. Laten wij allen hopen dat het nieuwe jaar verbeteringen met zich mee brengt. 
   
LEDEN 
Het ledenaantal vertoonde in 2021 een lichte daling. Het jaar 2021 konden we afsluiten met 524 leden.  
 
Specificatie mutaties: 
Aantal leden per 1 januari 2021: 539  

Uitgeschreven in 2021:            25- 
          514 
Nieuwe leden in 2021    10 +   

Totaal per 31 dec. 2021:  524   
 
In dit jaar zijn wij overgegaan op een nieuwe manier van het ledenbestand bijhouden. De ledenlijst werd eerst 
geregistreerd vanuit een Excelbestand op de daarvoor bestemde computer in het Historisch Centrum. Onder 
leiding van Rob ’t Hart is gekozen om deze te digitaliseren. Sinds februari dit jaar houden wij de ledenlijst bij 
op een website (www.e-boekhouden.nl), om het makkelijker te maken overzicht te houden van onze leden en 
wijzigingen aan te brengen. 
 
Wij zijn de heer ’t Hart erg erkentelijk voor de moeite die hij gestoken heeft in de invulling van de website. In 
mei heeft Rob zijn functie als beheerder van het ledenbestand neergelegd. Deze functie is overgenomen door 
Colin Hoek. 
 
ACTIVITEITEN 
De activiteiten stonden dit jaar op een laag pitje, en u weet denk ik allemaal wel wie daar de grote boosdoener 
voor was. Veel activiteiten zoals het Kerstrondje, de Expositie 75 Jaar Bevrijding en talloze anderen werden 
geschrapt wegens lockdowns of omdat de verzorgende partij uit al van tevoren de bijeenkomst schrapte we-
gens.  
 Desondanks hebben we wel kunnen genieten van een aantal lezingen en een excursie. Zij zullen verderop in 
het jaarverslag aan bod komen. 
 
PUBLICITEIT 
De HVIJ heeft zich kenbaar gemaakt via haar eigen blad de Silehammer, welke vier keer in het jaar uitkomt. 
Daarnaast schrijft Colin Hoek maandelijks een column voor de kranten Zicht op Steenwijk en de Stellingwerver 
Express. Een enkele keer is ook een andere krant benaderd, zoals onze oproep om meer bestuursleden in de 
Steenwijker Courant.  
Daarnaast heeft de HVIJ haar eigen website waar geregeld nieuwe stukken vanuit het bestuur of ander nieuws 
wordt geplaatst.   
Daarnaast heeft de HVIJ zijn eigen Facebookpagina waar geregeld stukken op staan met foto’s, verhalen, 
informatie of andere relevante zaken die met de HVIJ te maken hebben.  
 
 
 

http://www.e-boekhouden.nl/
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EXTERNE CONTACTEN 
Door alles heen sijpelt de Coronacrisis, en zo ook door dit punt. Veel is helaas door de lockdowns blijven 
liggen. Rob ’t Hart bracht ons nog wel in contact met het ZCBS; het Zijper Collectie Beheer Systeem. Via hun 
organisatie is het ons gelukt om ons fotoarchief te digitaliseren, en om gemakkelijker nieuwe info bij foto’s te 
verkrijgen en te verwerken. Voorlopig is de heer ’t Hart daar contactpersoon van. 
 
ORGANISATIE 
Het bestuur bestaat in 2021 uit zeven leden: Imke Weemstra, voorzitter, Rob ’t Hart, secretaris, Hans Borg, 
penningmeester, Colin Hoek, Roel Smit, Hans Vrind, Koos Bijmold, Officieel bestaat het bestuur uit negen 
leden, dus we hebben meerdere vacatures openstaan. 
Al in 2020 kwam Rob de gelederen versterken. Hij heeft eind februari 2021 aangegeven dat hij het secretaris-
schap uiteindelijk toch afwijst. In mei van dat jaar is Colin Hoek tijdens een vergadering benoemd tot tijdelijk 
secretaris. De zoektocht naar een vaste secretaris ging door, en in december meldde zich een nieuw lid die 
wel oren had naar deze functie. Zij heeft een proefperiode gekregen van drie maanden om ingewerkt te wor-
den. 
Het bestuur heeft gepoogd om elke maand bij elkaar te komen. Helaas is dat het eerste halfjaar bijna niet 
gelukt wegens een lockdown. Het bestuur is toen eenmalig – in mei – bij elkaar gekomen. Het laatste halfjaar 
hebben de Coronaregels ons meer tijd gegeven om  
Daarnaast worden door bestuursleden de contacten proberen te onderhouden met de verschillende werkgroe-
pen, zo goed en zo kwaad als dat ging door alle lockdowns en andere Coronagerelateerde zaken heen. 
 
 
FINANCIËN 
We ontvingen giften c.q. subsidies van de gemeente Steenwijkerland, het Kerspel IJsselham en de Armvoogdij 
van Scheerwolde. We zijn deze instellingen zeer erkentelijk.  
De jaarrekening en begroting, opgesteld door penningmeester Hans Borg en goedgekeurd door de kascom-
missie, wordt als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.  
Opnieuw hebben wij wat extra inkomsten voor onze vereniging verworven door ondernemers te interesseren 
voor het plaatsen van advertenties in De Silehammer. Deze advertenties zijn dit jaar van een nieuwe indeling 
en view door Imke Weemstra en Jan van der Werke. 
 
HUISVESTING 
De HVIJ is gehuisvestigd in een pand aan de Hoofdstraat 23 te Oldemarkt. Met de verhuurder van het pand – 
de heer Dedden uit Willemsoord – zijn goede contacten. In maart 2022 loopt ons huurcontract voor het pand 
af. Met de verhuurder zal binnenkort in overleg worden gegaan over de verlenging van het contract. Voorge-
sprekken zijn voorspoedig verlopen. 
Door een teleurstellende ledenaanwas, de Coronacrisis en de onverwacht hoge energiekosten zal de HVIJ, 
als geen andere inkomstenbronnen aangeboord kunnen worden, veel moeite krijgen het financiële hoofd 
boven water te houden.  
 
WERKGROEPEN 
Het bestuur wil een transparant beleid voeren. Ons doel is regelmatig een bijeenkomst te organiseren met alle 
vrijwilligers. Vanaf maart 2020 is dit door de Coronacrisis bijna onmogelijk gebleken. Die keren dat de regels 
ons toelieten om iets te organiseren, werd door het bestuur besloten om geen massale bijeenkomst zoals een 
ALV te organiseren met het oog op de gezondheid van onze leden. Doel is om dergelijke bijeenkomsten weer 
te organiseren zodra de situatie m.b.t. Corona dit toelaten. 
Op een dergelijke bijeenkomst kan bestuur opening van zaken geven, gezamenlijke acties voorbereiden etc. 
Dit bevordert de onderlinge sfeer, bovendien kunnen de vrijwilligers het bestuur van advies dienen.  
 
Werkgroep Redactie  
De Werkgroep Redactie, bestaande uit eindredacteur Linda Polderman en Klasina Hoen- Groenewoud stelt 
per kwartaal De Silehammer samen. De werkgroep werkt nauw samen met Richard Lichtmeijer, webmaster 
van de HVIJ- site www.historischeverenigingijsselham.nl. Op de achtergrond, maar belangrijk, is Paula Hen-
sen werkzaam als corrector. We drukken de nieuwe boeken bij Bijzonderdruk in Steenwijk. Colin Hoek verzorgt 
de enveloppen en een team van wisselende vrijwilligers pakt de boeken in de enveloppen. Soms moeten er 
ook externe producten zoals financiële verslagen, contributieverslagen of dergelijke meegestuurd worden. 
Deze worden eveneens uitgeprint door Colin en verwerkt door de vrijwilligers. 
Graag wil de werkgroep in contact komen met mensen die bereid zijn af en toe artikelen aan te leveren voor 
De Silehammer. Er is voor nu voldoende kopij, maar nieuw onderzoek, verhalen, foto’s en inzichten is altijd 
gewenst! 
Het contact tussen bestuur en de Werkgroep Redactie wordt onderhouden door de bestuursleden Imke Weem-
stra en zijdelings door Colin Hoek. Het doel is elkaar te informeren over de samenstelling van ons verenigings-
orgaan De Silehammer en om het laatste verenigingsnieuws uit te wisselen.  

http://www.historischeverenigingijsselham.nl/
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Via de e-mailadressen van de website en van de individuele redactieleden komen veel vragen binnen, o.a. 
genealogische, die vrijwel meteen worden afgewerkt. 
Op de HVIJ- site zijn steeds meer bestanden ter inzage. Sinds dit jaar staan ook de jaargangen van de Sile-
hammer op de website, van het eerste jaargang tot vijf jaar terug. De nieuwste Silehammers worden nog even 
niet toegevoegd. 
 
Werkgroep Archivering 
Deze groep is op de donderdagmorgen bezig ons bezit aan films, foto's en boeken te archiveren m.n. te digi-
taliseren. Onder andere Koos Winters, Klasina Hoen-Groenewoud en Femmie de Graaf hebben een tomeloze 
inzet getoond waar wij hen hartelijk voor willen danken. Helaas hebben deze vrijwilligers vaak hun werk moe-
ten staken wegens de lockdowns en vanwege het verouderen van de software in de computers waarmee zij 
werken in het HCIJ. 
 
Werkgroep Digitale Archivering 
Deze werkgroep is in 2021 in het leven geroepen om ons fotoarchief digitaal te zetten. Zij bestond in oorsprong 
uit Rob ’t Hart, Philip Friskorn, Jan van der Werke en Aletta Jongschaap. Later erbij gekomen, en die daarnaast 
erg veel werk heeft verzet voor deze werkgroep is Klasina Hoen-Groenewoud. Via de website archiefhvij.nl 
kunt u ons assortiment van foto’s bekijken. Daarnaast doet de werkgroep haar uiterste best om elke foto van 
zoveel mogelijk informatie te voorzien, zoals jaartal van afname, (exacte) plaats, namen van personen die op 
de foto te zien zijn, (exacte) gebeurtenis en andere bijzonderheden. De gegevens van elke foto zijn bij lange 
na nog niet compleet dus wij willen u aanmoedigen om eens op de website te kijken! Mocht u meer weten dan 
kunt u via een druk op de knop op de website extra aanvullingen geven.  
Daarnaast is het werk een hele klus; er zijn veel foto’s en maar weinig vrijwilligers. We willen bij deze een ieder 
die geïnteresseerd is geraakt in het werk van de werkgroep, oproepen om zich bij de werkgroep aan te sluiten! 
 
Werkgroep Archeologie  
Sinds 2020 zijn er twee metaaldetectoren beschikbaar, welke wij hebben kunnen kopen door de Rabobank-
actie. Ook zijn er twee pinpointers beschikbaar en twee roestvrijstalen schepjes Sinds die tijd zijn de metaal-
detectors een paar keer uitgeleend, met wisselende successen.  
Een ieder die deze metaaldetectors wil lenen, kan zich vervoegen bij de dienstdoende vrijwilliger op zaterdag-
ochtend. U moet het uitlenen wel registeren op een speciaal formulier, zowel bij het ophalen als weer afgeven. 
Weest u zich alstublieft ervan bewust dat er voorwaarden en verantwoordelijkheden hangen aan het lenen 
van de detectors en de andere spullen. Wij willen nog lang gebruik maken van deze prachtige bodemscanners 
en willen u daarom vragen om zorgvuldig om te gaan met het materiaal en deze na gebruik ook weer schoon 
in te leveren. 
 
Werkgroep Expositie  
Deze werkgroep bestaat uit Colin Hoek (hoofd), gesteund door een team van wisselende vrijwilligers waaron-
der Imke Weemstra en Geu Koers. De ruimte bestemd voor de expositie werd aangepast door het plaatsen 
van fotopanelen, speciale verlichting etc. De expositie `75 Jaar Bevrijding’ viel helaas in het water door de 
Coronacrisis en de daarop volgende lockdowns. Besloten is om deze expositie af te breken en ons te richten 
op de volgende expositie, die zal gaan over Kalenberg, Hoogeweg en IJsselham. 
 
 
Werkgroep Activiteiten  
Deze werkgroep, bestaande uit Hans Vrind, organiseerde de lezingen voor leden en niet-leden. De lezingen 
werden in wisselende maten bezocht: 
-De interesse voor de excursie naar de Maatschappij van Weldadigheid viel zwaar tegen; er waren 12 men-
sen (tegen de verwachte 30 mensen). Mogelijk waren teveel mensen al een keer geweest waardoor de ex-
cursie niet interessant was. 
-De lezing van Dennis Worst daarentegen – over de loop van de rivier de Linde - overtrof alle verwachtingen. 
Rond de 70 bezoekers zijn er geweest, waar wij op maximaal 50 hadden gehoopt.  
 
EXPOSITIES 
Expositie 75 Jaar Bevrijding 
Deze expositie heeft helaas niet kunnen plaatsvinden wegens de huidige Coronacrisis. Wij hopen dat dit jaar 
er wel een expositie georganiseerd kan worden. Dan staan de dorpskernen Kalenberg, Hoogeweg en IJssel-
ham in de belangstelling. 
 
WE ZIJN GEEN BOEKHANDEL MAAR… 
Nog steeds is een scala aan boeken over de geschiedenis van onze mooie streek verkrijgbaar. Heeft u inte-
resse, loop dan in de pauze en na de vergadering even langs bij onze boekenstand. 
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VRIJWILLIGERS 
We zijn onze vrijwilligers zeer erkentelijk. Zij verlenen diensten op velerlei terreinen, zoals archiveren, oplossen 
van technische problemen, het inrichten van exposities, fungeren als contactpersoon, website beheren, foto’s 
aanleveren en adviseren, De Silehammer bezorgen etc. We besparen hiermee aanzienlijke kosten.  
De maandagavond is traditiegetrouw de wekelijkse inloopavond waar bij toerbeurt ook een bestuurslid of oud-
bestuurslid aanwezig is.  
 
EN NU IN 2022….. 
De toekomst voor dit jaar is onzeker. De Coronacrisis grijpt nog steeds wild om zich heen in ons land, en wat 
dat mee gaat brengen aan maatregelen en consequenties is absoluut niet te overzien. Wij hopen dat we de 
gewone gang van zaken zo goed mogelijk weer op kunnen pikken, maar helaas is maar één ding in deze tijden 
zeker, en dat is dat er geen zekerheid is! 
Wat we in ieder geval kunnen (blijven) doen is verdergaan met het digitaliseren van het archief. Ook de vol-
gende expositie zal worden voorbereid. Daarnaast blijft de  HVIJ blijft ook in 2021 streven naar uitbreiding van 
het aantal leden en zeer zekers ook naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. 
Beslist noodzakelijk zal zijn het bewaken van onze financiële situatie. 
 
Vastgesteld te Oldemarkt, 14 februari 2021 
 
 
J. Vrind, vice-voorzitter     C. Hoek, tijdelijk secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


