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Verslag jaarvergadering Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o. 
gehouden op 27 maart 2017 om 20.00 uur bij Hotel van der Maas 
Agenda  

1. Opening en mededelingen  
2. Notulen Ledenvergadering van 4 april 2016   
3. Inhoudelijk jaarverslag 2016  
4. Financieel jaarverslag 2016  
5. Controle kascommissie                                                                                  

Fons Temmink en Ben van Benthem brengen verslag uit 
6. Vaststellen begroting 2017 en vaststellen contributie 
7. Aanstellen nieuwe leden kascommissie 

Aftredend lid kascommissie: Fons Temmink 
Aantredend lid kascommissie: Lide de Jong 
Benoeming nieuw reservelid kascommissie 

8. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum 
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Rooster van aftreden: 
• 2018 H. Hemmer • 2019 N. Aarnink • 2020 A. Semmekrot 
• 2021 M. Hunder • 2022 G. Hassink 

9. Bestuur Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum 
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Rooster van aftreden: 
• 2018 H. Hemmer • 2019 N. Aarnink • 2020 A. Semmekrot   
• 2021 M. Hunder • 2022 G. Hassink                                                    

10. Rondvraag en Sluiting 

Aanwezig:	Jan	Bossink,	Riet	en	Henk	Geerdink,	Hans	Voorpostel,	Frans	en	Gé	Tillemans,	Jan	Olde	
Dubbelink,	Herman	Steigstra,	Gert	Kolkman,	Hans	Siebum,	Anton	Versteeg,	Tonny	Heinink,	Alwie	
Olde	Hanter,	Patrick	Scholten,	Gerrit	Koertshuis,	Harry	Wolbers,	Gerard	Steinmeyer,	George	
Dujardin,	Jan	Mistrate	Haarhuis,	Henny	Olde	Meule,	Rob	Meijer,	Ben	Heerink,	Robert	Westerhof,	
Wim	Wijering,	Ad	Bergman,	Hr.	Nijland,	Joke	Beld,	Lide	de	Jong,	Jan	Weierink,	Ben	Harink,	Jan	
Pikkemaat,	Herman	Aveskamp,	Ben	van	Benthem,	Guus	en	Ans	Brons,	Anne	en	Gé	Westgeest,	Maria	
Beckman	Kuipers,	Jo	Kouijzer,	Elise	Leeuwenkuijl,	Enny	Hulsbergen,	Gerda	Droste,	Gerard	Hassink,	
Harrie	Hemmer,	Arie	Semmekrot,	Nettie	Aarnink	en	Maria	Hunder.	
Afmeldingen: Fons Temmink, Frans Hoppenbrouwer, Freddie Mensink, Hans Bolscher, 
Ben Burink en Tilly Hesselink te Riet. 

1. Opening en mededelingen   
Om 20.00 uur opent voorzitter Nettie Aarnink de vergadering met een hartelijk 
welkom aan iedereen. Ze constateert met tevredenheid, dat er een grote opkomst 
is. Ze geeft daarop een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in 
het afgelopen jubileumjaar. De belangrijkste doelen in het aankomende jaar zijn 
toch wel de accommodatie en de doorontwikkeling van activiteiten voor de jeugd.                                                                                       
Onze nieuwe webmaster Herman Steigstra krijgt complimenten nieuwe website.  
 

2. Notulen ledenvergadering 4 april 2016                                  
Zonder opmerkingen worden notulen met dank aan Gerard Hassink vastgesteld. 
 

3. Inhoudelijk jaarverslag 2016   
Het verslag heeft in de Heemsproak van februari gestaan en zal na vaststelling 
vanavond ook op onze website geplaatst worden. De voorzitter geeft aan, dat ons 
achterliggende jubileumjaar bol stond van de activiteiten. Genoemd worden:  
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• 33e jaarboek wordt huis aan huis verspreid in Ootmarsum, Agelo en Nutter,  
• in april was de jaarvergadering met prachtige fotopresentatie door Fons 

Temmink,  
• ons Molenhuisje is volledig gerestaureerd en binnenkort kunnen we er weer in 
• op 28 mei hebben we samen met Ootmarsum ons jubileumfeest gevierd met 

muziek, toespraken, een kunstwerk voor de gemeenschap en de benoeming 
van Marian Oude Elberink tot 1e stadsdichter van de stad,  

• in juni was de jaarlijkse haringparty en daar hebben Ben Morshuis Stichting en 
Vereniging Heemkunde Ootmarsum samen een substantiële bijdrage 
ontvangen voor hun plannen tot gezamenlijke huisvesting “Stadsarchief”,  

• in september hadden we onze excursie naar de Emslandkampen,  
• donateursavond (okt) werd opgeluisterd met fantastische lezing door Harm 

Smeenge,  
• in november werd meegedeeld, dat onze Jeugdnatuurclub voor de uitvoering 

van haar plannen een bijdrage van € 2.100,-- zou ontvangen van 
Rabocultuurfonds, BMS, SNMO Ootmarsum en Loohuis Installatiebedrijf,  

• de filmavond (dec) over Paasgebruiken Ootmarsum werd zeer goed bezocht,  
• de Beeldbank Ootmarsum telt inmiddels meer dan 14.000 afbeeldingen.                                                                        

De vergadering neemt met waardering kennis van verslag en keurt het goed. 

 
4. Financieel jaarverslag 2016                                                    

Arie Semmekrot geeft uitleg aan de hand van een PowerPoint presentatie. De 
belangrijkste conclusies zijn, dat het jubileumjaar ons extra geld heeft gekost en 
dat de ledenwerving 25 nieuwe leden heeft opgeleverd. Het verhaal is helder en 
de vergadering heeft geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 
 

5. Controle kascommissie                                                           
Ben van Benthem en Fons Temmink hebben de financiële administratie van 
penningmeester Arie Semmekrot gecontroleerd. De commissie brengt verslag uit 
en maakt Arie een compliment voor zijn overzichtelijke administratie. De 
penningmeester wordt onder acclamatie décharge verleend voor het door hem 
over 2016 gevoerde financiële beleid. 
 

6. Vaststelling begroting 2017 en vaststelling contributie  
Arie Semmekrot geeft aan de hand van het op het scherm geprojecteerde 
financieel overzicht een korte toelichting op de begroting voor het lopende jaar. 
De drukkosten voor het jaarboek zijn beduidend lager omdat we een andere  
drukker hebben gevonden. Daartegenover staat, dat de portokosten aanzienlijk 
gestegen zijn. De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2017 en in dat 
kader blijft de contributie gehandhaafd op € 15,-- p.p.     
 

7. Aanstellen nieuwe leden kascommissie                                
Fons Temmink neemt afscheid van de kascommissie en Lide de Jong wordt lid. 
Jan Mistrate Haarhuis wordt benoemd als nieuw reservelid van de kascommissie. 
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8. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum en bestuur Stichting 
Vrienden Heemkunde                                                 
Er zijn geen aftredende leden en voor de goede orde is voor beide organen 
richtinggevend een rooster van aftreden opgesteld. 
 

9. Rondvraag 
Nettie komt namens het bestuur met het voorstel om onze jaarlijkse excursie af te 
schaffen. Als reden wordt aangegeven dat het steeds moeilijker wordt de bus vol 
te krijgen. Daardoor gaan de kosten omhoog. Jan Bossink en Guus Brons vragen 
om verduidelijking, maar gaan uiteindelijk mee in de beslissing om de excursie af 
te schaffen.  Mocht het voorkomen, dat we samen ergens worden uitgenodigd net 
als vorig jaar in Lage, dan gaan we dat met plezier organiseren.  
 
Rob Meijer biedt namens het bestuur van het Drostenhuis de werkgroep 
Genealogie hulp aan bij het transcriberen en uitgeven van het testament en de 
beschrijving van de erfenis van de Drost Knijpinga Cramer. Verder geeft hij aan, 
dat de Commandeurskamer in het Molenhuisje is ingericht met replica’s van de 
originele schilderijen die bij de Duitse Orde in Utrecht hangen. Deze schilderijen 
geven een mooi beeld van de geschiedenis van de Commanderie en Het Huis 
Ootmarsum. Tot slot spreekt hij zijn waardering uit over het feit, dat de maquette 
van de Commanderie een bijzonder mooie plaats heeft gekregen in de 
expositiehal van Hans Heupink; met dank aan inzet van Harrie Hemmer. 
 
Guus Brons stelt een vraag over de nieuwe in- en uitgang van het Openlucht-
museum.  Hij constateert, dat het publiek (nog) steeds verkeerd loopt en hij stelt 
voor de uitgang bij het Molenhuisje te maken. 
 
Herman Aveskamp is vrijwillig kassamedewerker en geeft, aan dat verplaatsing 
van de ingang/uitgang moeilijk zal gaan. De meeste gasten nemen bij 
binnenkomst een audiotour mee die op uitgiftelocatie weer ingeleverd wordt.  

P a u z e 

Lezing door Wim Wijering 

Na de pauze verzorgt Wim Wijering een boeiende lezing over de prachtige natuur van 
Noord Oost Twente. De in Weerselo woonachtige Wim Wijering is een gerenommeerd 
vogelaar en één van de oprichters van de Natuur- en vogelwerkgroep  ‘de Grutto’. Wim is 
verknocht aan natuur en natuurfotografie en dat laat hij in woord en beeld zien. Hij 
neemt de aanwezigen mee aan de hand van prachtige en boeiende beelden van vogels, 
vlinders, libellen, amfibieën, reptielen, als ook bloemen en planten.  
Hij gaat ook in op een aantal ontwikkelingen in onze eigen omgeving voor wat betreft 
natuur en landschap en de betrokkenheid van de jeugd. Al met al een lezing van 
formaat, waarvoor de voorzitter de heer Wijering namens alle aanwezigen hartelijk 
dankt. 

Daarop sluit de voorzitter de jaarvergadering met dank aan allen voor de aanwezigheid 
en inbreng en wenst zij een ieder alvast een fijn Paasfeest toe. 

Maria Hunder (verslag) 


